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BEVEZETÉS 

 

Doktori értekezésemben Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének 

összevetését tűztem ki célul, időbeli korlátként pedig csupán a demokratikus rendszer 

működésére korlátozódik. Ennek következtében kimarad az elemzésemből a jugoszláv 

dezintegrációs folyamatot kísérő háborúk időszaka, továbbá a kilencvenes évek második 

felében működő autokratikus szerb rezsim politikai logikájának bemutatása. 

Alaphipotézisem, hogy a három posztjugoszláv ország demokratizálódás utáni időszakában 

létrehozott intézmények felépítése és eljárási logikája nagymértékben hasonlít; a különbségek 

kevésbé relevánsak az országok működése szempontjából.  

A témaválasztást több indok is alátámasztja. Egyrészt az összehasonlító politikatudomány 

területén kevés a posztjugoszláv térséggel foglalkozó mű született. Az 1990-es évek délszláv 

válsága óta nem született sem magyarországi, sem külföldi átfogó elemzés, mely 

politikatudományi eszközökkel kívánta volna bemutatni az önálló balkáni államok 

berendezkedéseit; sem pedig olyan tanulmány, mely a kialakult demokratikus rezsimeket 

összevetette volna, és a kialakuló intézmények gyakorlati működését hasonlította volna össze. 

További indoka az értekezés megírásának, hogy ezen vizsgált térség országai folyamatosan az 

európai integráció alanyaivá válnak, és egyre több figyelmet fordítanak a 

társulásuk/csatlakozásuk megvalósítására. Azonban anélkül, hogy megismernénk az elmúlt 

húsz évben kialakult viszonyokat nehezen tudjuk megérteni a jelen államiságukat és az egyes 

kérdésekben történő megnyilvánulásukat. 

Az elemzés tárgyává tett országok kiválasztása mögött is egy megfontolás húzódik. 

Nevezetesen az, hogy az integráció három eltérő fokán álló országról lévén szó a dolgozat 

megírásakor, a különbségek és hasonlóságok jobban kimutathatóak és a várható fejlődési út is 

kirajzolódhat az államfejlődés szempontjából. Konszolidált demokráciaként került be a 

vizsgálatba Szlovénia, mely 2004-től az Európai Unió teljes jogú tagja; Horvátország, mint a 

csatlakozási tárgyalásokat sikeresen lezáró ország; továbbá Szerbia, mely tagjelölti státuszban 

várja a csatlakozási tárgyalások megkezdését. Az Európai Unióhoz való csatlakozáskor a 

demokratikus intézményrendszer meglétét követelik meg a tagországok, így nélkülözhetetlen 

ezen országok intézményrendszereinek a bemutatása a sikeres integráció érdekében. 
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Mint említettem, a magyar szakirodalomban hiány mutatkozik a három ország 

intézményrendszereinek elmúlt éveinek az elemzéséből. Amennyiben történt is kísérlet 

erre, az javarészt egy-egy szűk részterületnek a rövid bemutatását szolgálta és nem 

készült átfogó elemzés egyik hatalmi ágról vagy intézményről sem. Sajnos a külföldön 

publikált idegen nyelvű kiadványok és tanulmányok száma sem sok. Természetesen 

léteznek az országok politikai berendezkedésének vizsgálatával foglalkozó művek, 

azonban ezek igen eltérő szempontok szerint próbálják meg bemutatni az országokat, és 

az időbeli tartalmuk és nagyon heterogén. Az értekezésem megírásánál ezért elsősorban 

az elsődleges irodalmak feltárására törekedtem (alkotmányok, törvények, 

házszabályok), ahol létezik valamilyen releváns szakirodalom ott ennek szintetizálására 

is törekedtem. A kutatást nehezítette, hogy a három vizsgált országban – „friss” 

demokráciáról lévén szó – a politikatudományi kutatások még meglehetősen 

kezdetleges fázisban vannak, így olyan átfogó, az intézményrendszert bemutató kötetek 

még nem születettek, melyek megbízhatóak lehetnének a téma iránt érdeklődő szakmai 

közönség számára. 

Az egyes országok intézményrendszerének taglalásánál elsősorban a politológiai 

vizsgálatok eszköztárából merítettem, azon belül is a legrégibb módszert alkalmaztam: 

az egyes országok alkotmányos-jogi kereteinek az összevetését a komparatív politológia 

eszköztárának alkalmazása mellett. Az értekezésben a politológiai elemzéseken túl 

természetesen a nemzetközi tanulmányok területét is vizsgálatom tárgyává tettem. A 

dolgozatban elsősorban összehasonlító elemzést nyújtok Szerbiáról, Horvátországról és 

Szlovéniáról; az egyes intézményeknél a régió államaiban felállított, hasonló feladat 

ellátására létrehozott szerveket is bemutatom, mintegy regionális összehasonlítási 

keretbe helyezve a három vizsgált országot.  

Az értekezés első fejezetében Szerbia, Horvátország és Szlovénia alkotmányos és 

kormányzati rendszerének bemutatására törekszem. Elemzés tárgyává teszem az 

országok alkotmánytörténetét, mely a XX. században szinte egybeforrt. Ennek 

szükségességét az indokolja, hogy röviden összefoglaljam azokat a kiinduló elemeket a 

múltban, melyből majd a függetlenség után mindegyik ország a saját módján építkezni 

fog. Az együttélés időszakának bemutatásánál az intézményrendszerek jellemzőire, 

továbbá az etnikai feszültségek feltárására törekszem. 
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A második fejezetben a három ország hatályos alkotmányainak vizsgálatára törekszem, 

melynek során különböző alkotmánytani szempontok szerint összevetem a működési 

sajátosságokat, hogy röviden bemutassam a politikai rendszerek működését, melyet a 

további fejezetekben részletesen fogok vizsgálni. Végezetül pedig a politikai 

hatalommegosztás lehetőségeit veszem górcső alá, úgymint az alkotmánybíróságokat, a 

jegybankokat, az ombudsmanokat, a közvetlen demokrácia eszközeit vagy a területi 

hatalommegosztás letéteményeseit. 

A harmadik fejezetben a pártrendszerek meghatározása következik, ahol legelőször azt 

vizsgálom meg, hogy miként zajlott le a rendszerváltás, milyen szervezetek voltak jelen 

ekkor és hogyan alakult ki a többpártrendszer az egyes országokban. Ennek bemutatása 

után térek rá a politikai törésvonalak taglalásába, hogy ezek miként határozzák meg a 

pártok pozícióit a pártrendszerben. Végezetül mindhárom országban bemutatom a 

pártrendszer változását a rendszerváltástól napjainkig, tehát egy átfogó képet kívánok 

nyújtani a változásokról és a mögötte meghúzódó okokról.  

A negyedik fejezetben a politikai logikának megfelelően a választási rendszerek 

elemzése következik, ahol az eljárási törvények alapján bemutatom a három országban 

hatályos szabályokat, illetve ezek hatásait az egyes országok politikai rendszereire; 

majd az országos választási bizottságok rövid jellemzését végzem el. A választási 

rezsimek taglalását követően az ötödik fejezetben történik meg az egyes választások és 

azok eredményeinek a bemutatása. Ennek keretében kerülnek taglalásra a Jugoszláv 

Szövetségi Köztársaság és Szerbia-Montenegró Államközösségének föderális 

választásai, majd a szerbiai választások 1990 és 2012 között, Horvátországban a Sabor 

és az 1990-es években két ciklust megélt Megyék Háza választások, továbbá 

Szlovéniában a Képviselőházi választások bemutatása a függetlenség óta 2011-ig. 

A hatodik fejezettől a hatalmi intézményrendszerek következnek, így elsőként a 

parlamentek összevetésére kerül sor. A törvényhozások felépítésének elemzése folytán 

bemutatom az egykamarás parlamenteket Szerbiában és Horvátországban, továbbá a 

kétkamarás szlovén parlament működését, feladatköreiket, az egyes tisztségviselők 

hatásköreit, a parlamenti bizottságok és frakciók létrehozását. Ebben a részben kerül 

vizsgálat alá az egyes intézményekben a törvény- és határozathozatali módok 

bemutatása. A parlamentekről szóló fejezet végén térek rá a kormányok parlamenti 
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felelősségének kérdésére. A felelősségi kérdést kettébontom aszerint, hogy a 

parlamentnek létezik-e szankcionáló eszköze a kormánnyal vagy kormánytaggal 

szemben. Ezen alfejezetekben kerülnek tárgyalásra a bizalmatlansági indítványok, a 

bizalmi szavazások és az interpellációk szabályainak elemzésére, továbbá a politikai 

nyilvánosság és a végrehajtás felügyeleti eszközeinek vizsgálatára. 

A hetedik fejezetben a törvényhozás által megválasztott kormányok jellemzése 

következik. A kabinetek belső közjogi struktúrájának elemzését túl az egyes országban 

létrehozott koalíciós kormányok vizsgálatát is elvégzem, csakúgy mint a 

miniszterelnökök hatásköreinek elemzését. A miniszterek rekrutációjának 

feltérképezése, a tárcapreferenciák és tárcaelosztás elemzése, továbbá a nemek és 

szakképzettség feltérképezése képezi az értekezés további részt. Ezt követi a 

kormányszerkezetek és a miniszteri feladatok változásának bemutatása. Majd a fejezetet 

a kormányfők jogköreinek a nemzetközi összevetése zárja.  

Az érdekezés nyolcadik fejezetét a végrehajtó hatalmi ág másik fontos intézménye 

alkotja, az államfői tisztség. Vizsgálat tárgyát képezi a köztársasági elnökök politikai 

rendszerben kormányformától függően betöltött jogköreik, valamint megválasztásuk 

módja és az egyes államfőválasztások bemutatása. Az utolsó fejezetben elemzés tárgyát 

képezi az egyes államfők rekrutációja és szerepfelfogása is, vagyis az, hogy miként 

alakult a kormányfők és államfők viszonya. 

Az utolsó fejezetben pedig a korábban vázolt struktúrák szintézise következik, ahol az 

egyes fejezetekben levont következtetések összefoglalására törekszem, rámutatni, hogy 

a vizsgált országok között divergencia vagy konvergencia mutatható-e ki. 
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1. ALKOTMÁNYOS ÉS KORMÁNYZATI TRADÍCIÓK 

 

A jelenkori politikai folyamatok megértéséhez elkerülhetetlen megismerni a délszláv népek 

együttélésének formáit, azok viszonyait, melyek rávilágítanak a mai politikai logikákra is. 

Fontos megjegyezni elöljáróban, hogy a három vizsgált ország teljesen eltérő politikai 

viszonyok között éltek évszázadokon keresztül, ugyanis Horvátország kivételezett helyzetben 

volt a Magyarországhoz fűződő államjogi keretei miatt, melyet igyekeztek az Osztrák-Magyar 

Monarchiában is megőrizni. A szlovén területek sosem alkottak hivatalosan önálló államot, de a 

Habsburg Birodalom részeként folyamatos „alattvalói” minőségben éltek, nem adatott meg 

számukra a horvátokéhoz hasonló mozgástér. Szerbia esetében az 1389-es rigómezei vereség1
 

megpecsételte a sorsukat és fél évezredes oszmán hódoltság következett az életükben. A 

délszláv területek többsége szintén oszmán befolyás alá került ezekben az időkben, melynek 

legmeghatározóbb emléke a boszniai területeken megjelenő iszlám hitre való áttérés.2  

A X–XI. században a régióban létrejött önálló horvát királyság a frank uralkodó hűbéresévé 

vált. 1091-ben, a horvát uralkodóház kihalását követően, a középkori jogfelfogásnak 

megfelelően a vele rokonságban álló magyar Árpád-ház szerezte meg az uralkodói pozíciót, 

mígnem 1102-ben Könyves Kálmánt királyukká koronázták. Ezután a Magyar Királyságon 

belül széles autonómiával rendelkezett: a király nevében a horvát bánok kormányoztak, a 

XIII. századtól pedig önálló rendi gyűlésük alakult. Magyarországhoz való viszonyuk 

kiegyensúlyozott volt, a problémák a XIX. században jelentkeztek.3 A szlovéneknek is 

megvolt a szlávok betelepülésétől a maguk identitástudatuk forrása, sőt még 

államiságuk múltjára is példát találunk. A ma Ausztriában lévő Karnberg (Carantana) 

környékén kialakult a karantán tudat, s az itteni szlávok ezután karantánoknak nevezték 

magukat, magát a területet pedig Karantániának.4 A mai Szlovénia területével azonos 

részen pedig létrejött Carniolia, mely a 8. századtól szintén frank, majd magyar befolyás 

                                                           
1
 A szerbség körében kialakult az etnohisztorikus gondolatoknak megfelelően egy legenda a csatát vezető 

Lázár fejedelemmel kapcsolatban. A mítosz apja a jó és a rossz közötti küzdelem volt, mely a szerbség 
esetében a földi vagy a mennyei királyság közötti választást eredményezte. 
2
 A Balkán-félszigeten a bosnyákok mellett az albánok számítanak a második legnagyobb muszlim közösségnek. A 

terjedelmi korlátok és a dolgozat témája miatt azonban részletes tagaláluskra nem térek ki. A témával kapcsolatban 
további forrásként lásd Kemenszky Ágnes: Az európai muszlim közösségek sajátos színfoljta: a balkáni muszlimok. 
Grotius E-Könyvtár, 2011. Forrás: http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=JICCYS (Letöltve: 2014.03.20.) 
3
 A horvát-magyar közös időszakot lásd Lőrinczné dr. Bencze Edit: Az Európai Uniós bővítések elmélete és 

gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében. (PhD. értekezés). Széchenyi István Egyetem. Győr, 2009. 123-126. o. 
4
 A szlovén történészek egy része úgy véli, hogy az Alsó-Pannónia területén fennálló Kocelj-féle 

fejedelemség 869 és 874 között egy önálló szlovén állam volt. 
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alá került 955-ig.
5
 Ezután folyamatosan a Habsburgok ellenőrzése alá kerültek a 

területek. Így a szlovének többsége az Osztrák-Magyar Monarchia fennhatósága alatt 

éltek, az osztrák tartományokban. 

Az oszmán birodalom hanyatlásának idején a többi balkáni nép megszervezte első nagyobb 

ellenállását, az első szerb felkelést (1804-1813), kezdetben még az oszmánok általi 

visszaéléseket kívánták orvosolni, majd eljutottak az autonómia követelésig, később pedig már 

megfogalmazásra került a szuverén nemzetállam követelése is. A második szerb felkelés 1815-

ben indult el hasonló céllal, 1816-ban az oszmán szultántól sikerült egy félautonóm státuszt 

nyerni Szerbia számára, majd 1933-ban létrejött a Szerb Fejedelemség (az oszmán birodalmon 

belül) Miloš Obrenović vezetésével, aki 1838-ban kiadott alkotmányában 

elmozdíthatatlan tagokból álló tanácsot nevezett ki maga mellé.6 Szerbiában 1869-ben 

fogadták el a második kartális alkotmányt, amely örökletes monarchiaként jelölte meg az 

államformát, valamint deklarálta a szabadságjogokat.7 Az 1877-1878-as orosz-török 

háborúban a balkáni népek is képviseltették magukat, melynek célja az oszmánok 

kiűzése volt a Balkán-félszigetről. A háború sikereket hozott a szövetségeseknek, így a 

San Stefánó-i béke értelmében létrejöhetett az önálló Szerbia, Montenegró, majd a 

berlini kongresszus rendezte a területi határokat.8 1882-ben Milán fejedelem királlyá 

koronázása után – abszolutista törekvéseinek megfelelően – 1888-ban új alkotmányt adott ki, 

amellyel nagymértékben korlátozta a szabadságjogokat, továbbá hatalomkoncentrációt hajtott 

végre. 1901-ben Sándor király kezdeményezésére szintén új alapokmány született, amely még 

az 1888-as alkotmányhoz képest is nagy visszalépést jelentett.9 Fontos megjegyezni, hogy a 

XIX. században a szerbek „vezetője” címért véres harcok folytak a Karađorđević és Obrenović 

dinasztiák között. Ebben a hatalmi harcban is világosan látszik, hogy a szerb területeken az 

egyszemélyi vezetés iránti igény mennyire nagynak számított. 

A kialakult államhatárokkal azonban nem voltak megelégedve az újonnan létrejövő 

országok, ezért 1912 nyarán szövetséget hoztak létre annak érdekében, hogy a törököket 

kiszorítsák a Balkánról, így Montenegró, Szerbia, Bulgária és Görögország 

                                                           
5
 Szilágyi Imre: A Balkánról az Európai Unióba. In: Kiss J. László: Huszonötök Európái. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 856. o. 

6
 Részletesebben a felkeléseket lásd Sokcsevits Dénes–Szilágyi Imre–Szilágyi Károly: Déli szomszédaink 

története. Bereményi Kiadó, 1993. 
7
 Szigorú jogtörténeti szempontból az 1838-as alkotmány nem egy szuverén ország alaptörvénye volt, így 

hivatalosan első alkotmánynak az 1869-es alaptörvényt tartják. 
8
 Tarján M. Tamás: 1878. július 13.–Véget ér a berlini kongresszus. 

Forrás: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1878_julius_13_veget_er_a_berlini_kongresszus/ (Letöltve: 2014.03.20.) 
9
 Mezey Barna–Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus és alkotmánytörténet. Osiris, Budapest, 2003. 369–370. o. 
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kirobbantotta az első balkán-háborút.10
 A háború 1913. május 30-án ért véget a londoni 

békével, amelyben a macedón területeket a győztesek felosztották egymás között. A 

második balkán-háború 1913-ban robbant ki, melynek során Szerbia macedón területeket 

kívánt szerezni Bulgáriától, végül a nyolc napig tartó ütközetet a bukaresti béke zárta le, 

mely szerint Szerbia megtartotta 1912-es területeit, míg a görögök és a törökök 

területgyarapodást értek el.11
 

Amíg a Balkán-félsziget szerb és montenegrói területein az oszmánokkal folytatott 

küzdelem volt meghatározó, addig az Osztrák-Magyar Monarchián belül élő horvátok és 

szlovének békésebb körülmények között éltek. Horvátország esetében 1848-ban de facto 

megszűnt a kapcsolat Magyarországgal, azonban az 1868-as kiegyezéssel visszaállt a 

kontinuitás, társországgá váltak, önállóságukat megőrizték továbbra is az Osztrák–Magyar 

Monarchián belül. Az osztrák-magyar kiegyezéshez hasonlóan a horvát-magyar 

viszonylatban is létrehozták a közös ügyeket, melybe a hadügy, a pénzügy, a gazdasági 

területek, valamint a vasútügy tartozott. Az önállóságukat fokozta, hogy a megállapodás 

értelmében a belügy, igazságügy, valamint a vallás- és közoktatásügy továbbra is horvát 

joghatóság alá tartozott, mely kérdésekben a horvát Sabor volt hivatott dönteni.12
 Bosznia 

speciális helyzetet képviselt ezekben az időkben, ugyanis a törökök kiűzése nyomán a 

Monarchia az 1878-as rendezéskor elérte, hogy Bosznia területét okkupálja és katonai 

közigazgatást hozzon létre, melyet csupán 1882-ben váltotta fel a polgári igazgatás 

bevezetése.13
 A terület élén helytartó állt, akit négy igazgató segített a munkában, viszont 

semmilyen tartományi gyűlés vagy önkormányzati autonómia nem került bevezetésre; az 

iszlám jogot kiegészítették az osztrák jogrendszerrel.14
 1908-ban az OMM végül annektálta 

a boszniai területet, melyet tartományi szintre emeltek és 1910-ben alkotmányt kaptak.15
 

Felállításra került itt a Sabor, melynek 92 tagja tartományi ügyekben hozhatott törvényt.16
 

A tartomány igazgatását pedig a kormányzó látta el. 

                                                           
10

 Stepanović Predrag: A szerbek története. A Karađorđević dinasztia visszatérése és a balkáni háborúk. 
Forrás: http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/szerb-tortenelem.htm#h7 (Letöltve: 2014.03.20.) 
11

 Vladimir Ćorović: Balkanski ratovi. Forrás: http://www.rastko.rs/rastko-bl/istorija/corovic/istorija/7_20_l.html (Letöltve: 2014.03.20.) 
12

 Mezey–Szente: i. m. 366. o. 
13

 A boszniai területeken élő nemzetiségek egymáshoz való viszonyát és történelmi sorsforulóit alaposabban megérhetjük a 
nobeldíjas Ivo Andrić Híd a Drínán című műve alapján. Ivo Andrić: Híd a Drínán. General Press Kiadó, 2007. 
14

Mezey–Szente: i. m. 365. o. 
15

 Palotás Emil: Okkupáció–Annexió. História 1995. 1. szám. Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/95-01/ch08.html 

(Letöltve: 2014.03.20.) 
16

 Mezey–Szente: i. m. 365. o. 
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Az első világháborút lezáró rendezési időszakban a délszláv népekben körében több eszme 

is versengett a jövőre vonatkozóan. Ennek hátterében az állt, hogy a XIX. század folyamán 

a délszlávok körében is kialakult a nemzettudat, melynek végső követelése az önálló állam 

megteremtése volt. A délszláv eszme először a balkánon élő szlávokat az illír korábban 

őshonos lakossághoz mérte, melyet ekkor szinonimaként használtak a délszlávokra.17
 A 

délszláv tudtat egyik terméke volt a pánszlávizmus elterjedése, melyet azonban a szlovének 

és a horvátok kevésbé kedveltek, ugyanis a tervek szerint ezen állam szerb vezetéssel 

valósulna meg. A monarchiabeli szlávok körében elterjedt az ausztroszlavizmus – mely a 

horvátok körében volt népszerű –, miszerint horvát vezetéssel kellene közigazgatási 

egységbe szervezni a horvát, szlovén és bosnyák területeket. Ehhez hasonló elképzelés volt 

azon felvetés, miszerint az OMM hármas berendezkedésre kellene átalakítani, így a 

horvátok által vezetett terület egyenrangú lenne az osztrák örökös tartományokkal és 

Magyarországgal.18
 Ezen elképzelést a horvátokon kívül senkinek sem tetszett. A horvát-

magyar kapcsolatok továbbélését jelentette az 1830-as években a magyarónok kicsiny 

csoportja, mely szerint a horvát területeknek perszonáluniót kellene alkotnia 

Magyarországgal. Ami kiemelkedő ideológiaként megjelent és napjainkig megtalálható az a 

Nagy-Szerbia elképzelés, vagyis a Balkánon élő szerbeket egy államba kell összefogni 

szerb vezetéssel.19
 

Az első világháború után egyrészt biztonsági szempontból a délszlávokkal való közös 

államot szorgalmazták a monarchiabeli szlávok, mivel féltek a németek befolyásától – 

elsősorban a szlovének, másrészt a sajátos nemzeti érdekek is ezt követelték.20
 A 

magyar–horvát államközösségnek a horvát Sabor vetett véget 1918. október 29-én, 

amikor semmisnek nyilvánította a kiegyezés 1868-as dokumentumát. Az első 

világháború végén a térségben két délszláv eszme feszült egymásnak: a nagyszerb 

vezetésű jugoszlávizmus és az ezt tagadó önálló nacionalizmusok.
21

 Az önrendelkezés 

az esetükben olyan kollektív érzelmezést nyert, mely találkozott a korszak történelmi 
                                                           
17

 VMMI: A délszláv eszme gyökerei. 1. o. 

Forrás: http://adattar.vmmi.org/fejezetek/1355/03_a_delszlav_eszme_gyokerei.pdf (Letöltve: 2014.03.20.) 
18

 Sokcsevits Dénes: A Horvát Jogpárt a függetlenségi eszme, a trialista gondolat és a délszláv 
egységtörekvések között. 35. o. In.: M. Császár Zsuzsa (szerk.): Horvátország az Európai Unió 
kapujában. Balkán Füzetek No. 4., Pécs, 2006. 
19

 A Nagy-Szerbia gondolatot lásd részletesebben Arday Lajos: Jugoszlávia vagy Nagy-Szerbia? Szerb 

nemzeti identitás és (kül)politika. Külügyi Szemle. 2003. ősz. 
20

 Sokáig vita tárgyát képezte a szlovén és a horvát politikai elitben az államiság kérdése, ugyanis számos 
elképzelés ütközött össze, míg végül a nagyobb fokú önállóság megteremtése érdekében a délszlávokkal 
közös államalakulat mellett döntöttek. 
21

 Polányi Péter–A. Sajti Enikő: Mao–Tito. Pannonica Kiadó, h.n. 2000. 183. o. 



14 

 

 

pillanatával, melyben a szerbek horvátok, szlovének, bosnyákok, macedónok és 

montenegróiak egy közös állam keretein belül tudták elképzelni saját „törzsi” 

fejlődésüket. Ennek nyomán 1918. december elsejétől létrejött a Szerb–Horvát–Szlovén 

Királyság.2223
 Az újonnan létrejövő monarchiában fikció maradt az egységes szerb-

horvát-szlovén nemzet léte,24
 másrészt eltérő jellemzőkkel is bírtak a korábbi múltnak 

megfelelően a területek: az oszmán hatás érződött a Dél-szerbiai részen és Boszniában, 

míg Szerbia és Montenegró esetében a kisállami múlt volt domináns, kulturális-

gazdasági szempontból pedig legfejlettebbnek az OMM-ből származó területek 

számítottak (Szlovénia, Horvátország, Vajdaság).25
 Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 

1921-ben elfogadta a királyság új alkotmányát, mely nagymértékben támaszkodott az 

1888-as szerb alaptörvényre, az ország államformája alkotmányos monarchia, a 

kormányforma pedig parlamentáris. Már az SZHSZ Királyság létrehozásakor világossá 

vált a szerb dominancia a politikai rendszerben, így a horvátok folyamatos konfliktusba 

kerültek a szerb vezetésű kormányokkal is, mely 1921 és 1928 között megbénította 

majdnem a parlament munkáját. 

1928. június 20-án a horvát parasztpárti Stefan Radić elleni merénylet volt a tetőzése a 

konfliktusnak. A kialakuló válság nyomán I. Sándor három változatot vett számba 

megoldásként, végül 1929. január 6.-án a királydiktatúra bevezetése mellett döntött – 

nemzetközi egyeztetést követően.26
 Felfüggesztette az alkotmányt, feloszlatta a 

parlamentet és a politikai pártokat. I. Sándor a változások nyomán a nemzeti 

feszültségek oldását a tagadásban látta, ugyanis betiltotta még a népek elnevezésére 

utaló névhasználatot is, és az egységes délszláv nemzet létezését hirdette 

unitarizmusával, melynek szimbolikus példája az ország nevének megváltoztatása 

                                                           
22

 A Szlovének, Horvátok és Szerbek Nemzeti Tanácsa Zágrábban már október 19-én deklarálta az 
egyesülést. A Horvát Nemzetgyűlés (Hrvatski Sabor) november 29-én kimondta, hogy Horvátország 
megszakít minden államjogi kapcsolatot az Osztrák-Magyar Monarchiával. A Nemzeti Tanács október 
31-én jegyzékben közölte az antant-hatalmakkal, hogy az OMM délszláv lakta területén létrejött a 
Szlovének, Horvátok és Szerbek Állama, amely kész államközösségre lépni Szerbiával és Montenegróval. 
A Bosznia-Hercegovinai Nemzeti Tanács november 25-én határozatot hozott, mely szerint egyesülnek 
Szerbiával és Montenegróval. Montenegróban erős hagyománya és sok híve volt az önálló államiságnak, 
végül az egyesülés hívei kerekedtek felül, így a parlament november 26-án kimondta az egyesülést, és 
bejelentették Nikola  király és a Petrović dinasztia trónfosztását. Ezt követően 1918. december 1-én 
Belgrádban kikiáltották a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságot. 
23

 Horst Haselsteiner: Zágráb és Belgrád a délszláv államért. História. 2009. 5-6. szám. 
24

 A királyi jugoszláviában élő kisebbségek helyzetéről lásd Bíró László: Nemzeti kisebbségek a királyi 
Jugoszláviában. História. 2010. 12. szám és Bíró László: Bosznia és a bosnyákok Jugoszláviában 1918-1991. 

História. 1995. 1. szám 
25

 Bíró László: A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság első évei. História. 2009. 8. szám. 29. o. 
26

 Polányi–A. Sajti: i. m. 206. o. 
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Jugoszláv Királyságra, mellyel tagadta a korábbi hármas „törzsi” megoszlást.27
 A 

királydiktatúra bevezetését követően az 1931. szeptember 3-i új alkotmány nem törölte 

el a rendőrállamot,28
 továbbá mesterségesen felülről létrehozott kormánypártot akart 

megalapítani (Jugoszláv Nemzeti Párt). A diktatúra idején olasz emigrációba 

kényszerült horvát politikusok, továbbá a macedón feszültségek következtében a 

politikai hangulat mindjobban feszélyezetté vált, mindennapossá váltak a terrorakciók a 

királyságban. Ennek a nemzeti létet figyelmen kívül hagyó politikának lett áldozata I. 

Sándor is, amikor Marseillesben, 1934 októberében merénylet áldozata lett. A 

merényletet követően a fiatalkorú II. Péter helyett Pál régens került a királyság élére, aki 

lépéseket tett a feszültség oldására, aminek köszönhetően 1939-ben Horvátország 

nagyfokú autonómiát kapott, saját kormány állt az élén, melynek vezetéséért a bán volt 

felelős. A jugoszláv vezetés egyre közelebb került a tengelyhatalmakhoz, amelyet az 

1941. március 25-én aláírt csatlakozási szerződés öntött végleges formába. Az aláírás 

hallatára az egész királyság területén tüntetésekre került sor. Ezt a helyzetet használták 

ki a katonai vezetők egy része államcsínyt hajtott végre március 27-én: II. Pétert 

nagykorúsították, új kormány alakítottak Dušan Simović tábornok vezetésével és 

megtagadták a szerződés ratifikációját.29
 Április 6-án a németek hadüzenet nélkül 

megtámadták Jugoszláviát, április 17-én pedig a jugoszláv hadsereg kapitulált, majd a 

királyság területét felosztották egymás között a tengelyhatalmak.30
 

A második világháború időszakában a délszláv térségben három politikai mozgalom 

vált dominánssá, melyek saját ideológiával is rendelkeztek. Az egyik szerveződést 

képezte Draža Mihailović csetnik mozgalma, a másikat pedig Josip Broz Tito vezette 

partizánmozgalom.31
 A harmadik csoportot a horvát usztasa mozgalom32

 jelentette, 

mely 1941. április 10.-én létre tudta hozni Ante Pavelić vezetésével a klerfofasita 

Független Horvát Államot, mely a gyakorlatban Hitler bábállamának számított.33
 

                                                           
27

 Polányi–A. Sajti: i. m. 207. o. 
28

 Mezey–Szente: i. m. 410–411. o. 
29

 Gulyás László: Az első jugoszláv állam felbomlása, államszerkezeti és etnikai következmények 1941-

1944. Mediterrán és Balkán Fórum. VII. évfolyam 1. szám. 2013. január 10. 25. o. 
30

 Sipos Péter: Jugoszlávia felosztása 1941-ben. Historia. 2011. 9-10. szám 
31

 A második világháborúban történő együttműködésüket, majd rivalizálásukat lásd Polányi–A. Sajti: i. m. 243-269. és 276. o. 
32

 Hornyák Árpád: Az usztasa mozgalom. Historia. 2011. 5-6. szám 
33

 Horvátország 1941-1945. Klió folyóirat. 6. évfolyam 1997/2. szám. Forrás: http://www.c3.hu/~klio/klio972/klio143.htm 

(Letöltve: 2014.03.20.) 
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A második világháború után sajátos helyzet állt elő a délszláv térségben. A partizánoknak szinte 

segítség nélkül sikerült kiszorítaniuk az ellenséget a területről, ez a későbbiekben fontos 

adukártya lesz a kezükben. A lezáró tárgyalások nyomán a partizánok vezetője Tito beleegyezik 

a londoni emigráns jugoszláv kormány hatalomba való bevonásába. Formálisan az 1942. 

november 26-án megalakított Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsát (AVNOJ) 

ideiglenes nemzetgyűléssé alakították át, továbbá megalakult 1944. március 7-én az első 

koalíciós kormány Tito vezetésével.34
 A belső konfliktusok már ekkor előjöttek, ugyanis a 

három polgári miniszter októberben lemondott.35
 Az 1945. november 11-én megtartott 

nemzetgyűlési36
 választásokon a Népfront volt az egyedüli induló, így az erre történő igen-nem 

szavazás lehetősége állt a választópolgárok előtt.37
 Tito az államszerkezetét föderatív alapon 

kívánta megszervezni, melynek hátterében több indok is állt. Egyrészt szövetségi szinten a 

tagállamoknak nagyobb önállóságuk lehet, mely a gazdasági fejlesztés területén a feszültségeket 

fékezheti. Másrészt a titói Jugoszlávia egyik alaplogikája a relatív előnyök taktikájára épült, ami 

szerint egyes nemzetek nyernek, mások viszont háttérben szorulnak.38
 Mint ismeretes ezen 

taktika csupán a konfliktusok felszín alatt tartását valósította meg, és a szövetség széthullásához 

vezetett a későbbiekben. A kommunisták hatalomra jutása után lezajlott a szocialista típusú 

rendszer bevezetése, így a tulajdont államosították, bevezették a tervgazdaságot és a nehézipar 

fejlesztése került előtérbe. 1946. január 31-én meghozták az első szocialista típusú 

alkotmányt,39
 melyet 1953-ban módosítottak.40

 Miután a belpolitikai területen sikeresen 

építették a szocialista modellt, Titó külpolitikai terveket is szőtt. Ennek keretében merült fel egy 

esetleges egyesülés lehetősége Bulgáriával.41
 A feleknek eltérő felfogása volt: a bolgárok egy 

dualista modellben látták a megoldást, míg a jugoszlávok egy policentrikus föderációt képzeltek 

                                                           
34

 Mészáros Zoltán: Centralizáció– föderáció–dezintegráció. Limes. 2008. 4. szám. 75. o. 
35

 Srđan Cvetković: A leszámolás, „likvidálás” korszaka, 1945-1948. História. 2011. 9-10. szám 
36

 A szövetségben kétkamarás törvényhozás működött: Szövetségi Tanács és Nemzetek Képviselőháza, 
melybe a köztársaságok 30, az autonóm tartományok 20, az autonóm körzet pedig 15 képviselőt küld. 
37

 A választásokat bojkottálta a Horvát Köztársasági Parasztpárt és a Demokrata Párt is. 
38

 A titói Jugoszlávia kisebbségeivel kapcsolatban részletesebb forrást nyújt: Rehák László: Nemzet, 

nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában. Gondolat Kiadó, Budapest, 1988; Juhász József (2010b): A 

kisebbségek Titó föderációjában. História. 2010. 12. szám; Hornyák Árpád: Tito zászlaja alatt. Rubicon 

2009/5. szám; Bíró László: Bosznia és a bosnyákok Jugoszláviában 1918-1991. História 1995. 1. szám;  
39

Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Forrás: http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-

latin/home/glavna_navigacija/leksikon_jugoslavije/konstitutivni_akti_jugoslavije/ustav_fnrj.html 

(Letöltve: 2011.12.08.) 
40

 A módosítás következtében a két kamra megmaradt. Egyesítették a korábbi két kamarát (Szövetségi 
Tanács néven): 212 választott képviselő, illetve köztársaságonként tíz, a Vajdaságból hat, Koszovóból 
négy képviselő alkotta. Az újonnan létrejött a Termelők Tanácsa, melynek 135 munkás és 67 paraszt 
képviselője volt. A kormányt Szövetségi Végrehajtó Tanácsra nevezték át. 
41

 Állítólag Albánia csatlakozása a jugoszláv föderációhoz kész tény volt már 1946-ban, amikor Enver 

Hoxha Titoval tárgyalt. 
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el.
42

 Végül Sztálin vetett véget a tervezésnek, ugyanis nem volt kívánatos egy szocialista 

hegemón léte az érdekszférájába tartozó Balkánon. A konfliktus elmérgesedett Jugoszlávia és 

Szovjetunió között, amely az 1948-as szakításhoz vezetett.43
 A konfliktus majdnem háborúhoz 

vezetett, ugyanis a szovjetek kidolgozták az ún. Visinszkij-tervet, mely az „idegek háborúját” 

kívánta megvalósítani, végül az Egyesült Államoknak és a kínai forradalomnak köszönhetően 

nem valósult meg.44
 A szovjetekkel történő szakítás után a szocialista út alátámasztásának 

problematikájával találták szembe magukat a jugoszláv politikusok. Az ideológiai keretek 

között dolgozták ki az önigazgatás rendszerét. Ez két területet ölelt fel: egyrészt a tulajdonjog 

tekintetében bevezetésre került a társadalmi tulajdon, másrészt a munkástanácsok létrehozását. 

A külpolitikai mozgástér bővítése érdekében Tito a harmadik világ felé nyitott, ahol a két 

hidegháborús blokk között sikeresen létrehozta az „El nem kötelezettek mozgalmát”.45
  

Az önigazgatási szocializmus alkotmányos szintre emelését volt hivatott rendezni az 1963. 

április 7-én elfogadott szövetségi alkotmány. Az alaptörvény ekkor emelte autonóm tartományi 

rangra Koszovót és a Vajdasággal azonos jogosítványokkal bírt. A parlamentnek öt tanácsa lett: 

a közvetlenül választott Szövetségi Tanács (mely továbbra is magába foglalta a Nemzetek 

Tanácsát – ebbe a köztársaságok tíz, míg az autonóm területek öt képviselőt küldhettek), a 

Gazdasági, a Szervezési-politikai, a Szociális-egészségügyi és a Művelődési-közoktatási 

Tanács.46
 Szétválasztották a köztársasági elnöki és a Szövetségi Végrehajtó Tanács (kormány) 

elnökének tisztségét, bevezették az alelnöki pozíciót. A szabályok értelmében a köztársasági 

elnököt négy évente kell megválasztani, egy személy egyszer választható újra, kivéve Titót. 

Papírforma szerint a parlament Titót választotta meg államfővé. 1965-ben bevezetésre került 

egy gazdasági reform, melynek hátterében gazdasági viták álltak. A „horvát tavasz” néven 

ismerté vált időszakban Horvátország és Szlovénia nagyobb gazdasági és belső önállóságot 

követeltek.47
 A továbbiakban a köztársaságok és az autonóm tartományok jogosítványainak 

növekedésének lehetünk tanúi. 1971-ben bevezetésre került a paritásos alapon működő 

államelnökség, mely 22 tagból állt (köztársaságonként három fő, autonóm tartományonként két 
                                                           
42

 Juhász József: A kominform és Jugoszlávia. 4. o. Forrás: http://www.grotius.hu/doc/pub/KXXUHH/2013-10-14_juhasz-jozsef_a-

kominform-es-jugoszlavia.pdf (Letöltve: 2014.03.20.) 
43

 Innen datálódik a „láncos kutya” lejárató propaganda a szocialista táboron belül, mely csak Hruscsov 
belgrádi látogatásával enyhül. 
44

 Plányi–A. Sajti: i. m. 287-288. o. 
45

 Csicsmann László: Az el nem kötelezett országok mozgalmának hanyatlása a hidegháborús nemzetközi renszer alkonyán. 2002 

decembere. 11. o. Forrás: http://www.diplomacia.hu/doc/Az%20el%20nem%20k%C3%B6telezettek%20mozgalma.pdf 

(Letöltve: 2014.03.20.); Tarrósy István: Az el nem kötelezettek mozgalma 1955-2005. 3. o. 

Forrás: http://www.tarrosy.hu/dokumentumtar/NAM_III_tanszeki_kotet.pdf (Letöltve: 2014.03.20.) 
46

 Kardos–Simándi: i. m. 819. o. 
47

 Hornyák Árpád: Horvátország a „második Jugoszláviában. História.  2011. 5-6. szám. 80.o. 
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fő), tagjait a köztársasági és tartományi parlamentek választották; az államelnökség elnökét a 

tagok választják, így szavatolt volt Titó pozíciója.48
 A Szövetségi Végrehajtó Tanácson belül 

pedig öt köztársaságközi biztosságot állítottak fel. Fel kell hívni a figyelmet ugyanakkor, hogy a 

jugoszláv vezetésben a gyakori alkotmánymódosítások és jogkörnövekedések a meghúzódó 

politikai-társadalmi problémák miatt jönnek létre, továbbá felkészülés zajlik a Titó utáni évekre.  

1974. február 21.-én újabb alkotmány elfogadásra kerül sor, melyben kibővítették az 

államalkotó nemzetek körét,49
 valamint többek között deklarálták a tagköztársaságok 

önrendelkezési jogát is.50
 Az új szabályokból világosan látszik, hogy az autonóm 

tartományoknak kvázi köztársasági jogosítványaik lettek. A szövetségi parlament kétkamarássá 

alakult át. Az egyik a 88 fős Köztársaságok és Tartományok Tanácsa, melybe a háromkamarás 

köztársasági parlamentek tizenkét főt, míg az autonóm tartományok nyolc főt delegáltak. A 220 

fős Szövetségi Tanácsba 30 képviselőt küldtek a köztársasági és húsz képviselőt a 

tartományokban működő önigazgatáson alapuló tanácsok.51
 Az államelnökség létszámát 

lecsökkentették nyolc főre, melyben a hat köztársaság és a két tartomány küldött tagokat.52
 

Josip Broz Titó 1980. május 4.-én hosszú betegség után elhunyt.
53

 Az államelnökség elnökének 

posztját ezután rotációs alapon, évenkénti váltásban töltötték be. Az elnökség tagjai azonban 

fokozatosan saját köztársaságuk érdekeit helyezték előtérbe, amely konfliktusokhoz vezetett. Az 

ellentétek az 1980-as évek második felében csúcsosodtak ki, amikor a föderáció belső 

szerkezetének átalakítása került napirendre. A szlovének és a horvátok egy konföderáció 

kialakítását javasoltak nagyobb tagköztársasági szuverenitással, míg leginkább a szerbek 

körében a centralizmus terjed (nemzetpolitikai és gazdasági hatékonyság szempontjából).54
 A 

bosnyákok és a macedónok egyre inkább ráébredtek, hogy a konföderációs elképzelések jobb 

esélyt nyújtanak saját nemzetüknek, mint a szerb centralizált vezetés. A montenegróiak a 

szerbekkel tartottak. Az 1988-as centralizáló szándékú szövetségi alkotmány-kiegészítés után 

kezdett világossá válni, hogy eltérő jövőképben gondolkodnak a tagköztársaságok és ezeket a 
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. Kardos–Simándi: i. m. 820. o. 
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 A második Jugoszlávia alkotmányfejlődéséről lásd Robert Bideleux and Ian Jeffries: The Balkans. A 

Post-Communist History. Rotledge, London, 2007. 239–241. o. 
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 Az 1974-es Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság alkotmányáról lásd részletesebben Jovan 
Đorđević: A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság új alkotmányának alapvető jellegzetességei 
című elemzést. Forrás: http://adattar.vmmi.org/cikkek/1629/letunk_1975.05-06_02_jovan_a_jszszk.pdf 

(Letöltve: 2011.12.08.) 
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 Kardos–Simándi: i. m. 820. o. 
52

 Ebből következően Szerbiának három delegált tagja van, amit Milošević később ki is használ. 
53

 Tóth Emese (szerk.): Hirhedt diktátorok végnapjai. Kossuth Kiadó. Budapest, 2013. 145. o. 
54

 Kardos–Simándi: i. m. 821. o. 
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köztársasági alkotmányaikban is deklarálták. Ennek keretében a szlovének és horvátok a politikai 

pluralizmus mellett álltak, míg Szerbia a cenralizációs törekvések továbbvitele nyomán 1989. 

március 28-án eltörölte a tartományi autonómiát Vajdaságban és Koszovóban. Az új alkotmány 

szükségességéről Milošević népszavazást írt ki, amelyet 1990. június 1-2.-án tartottak meg, ahol a 

nacionalista retorika következtében 97%-os támogatást sikerült szereznie, ennek megfelelően 1990. 

szeptember 28-án kiadta saját szerbiai alkotmányát, amely törölte a szocialista jelzőt az ország 

nevéből, engedélyezte a többpártrendszert, de megszűntette az autonóm tartományok törvényhozó 

jogát, súlyosan korlátozta a szabadságjogokat, a kisebbségi jogokat, és a hatalmat egyetlen kézben 

koncentrálta, kialakítva ezáltal a szocialista párt „diktatúráját” az 1990-es években. 

1991 tavaszán a tagköztársaságok elnökei tárgyalásokat szorgalmaztak, Jugoszlávia jövőjével 

kapcsolatban. A bosnyák és macedón vezetők elképzelése szerint Szerbia és Montenegró szoros 

szövetséget alkotna, melyhez csatlakoznának több szállal országaik, míg Szlovénia és Macedónia 

konföderális módon kapcsolódna hozzájuk.
55

 A javaslat elbukott majd Szlovéniában 1991. június 

25-én a parlament elfogadta a Függetlenségi Nyilatkozatot, majd másnap kihirdették az ország 

függetlenségét; Horvátország szintén ezen napon deklarálta önállóságát. Az államegység és a 

krajinai szerbek védelme érdekében a Jugoszláv Néphadsereg csapatai hadműveleteket kezdtek a 

két országban. Az Európai Közösségek jóvoltából 1991. július 7-én megkötötték a brioni 

egyezményt, melyben a felek három hónapra vállalták a két állam függetlenségének felfüggesztését. 

A Jugoszláv-konferencián56
 Szerbián kívüli öt tagköztársaság elfogadta a Carrington-tervet,

57
 mely 

a határok erőszakos megváltoztatását tiltotta, továbbá széleskörű kisebbségvédelmi jogokat írt elő.58
 

Időközben 1991. október 15-én kinyilvánították Bosznia-Hercegovina függetlenségét, Macedónia 

pedig a november 17-én elfogadott új alkotmányban deklarálta függetlenségét.59
 Az ellentétek nem 

oldódtak meg, így hamarosan kezdetét vette a jugoszláv örökségért folytatott háború, vagyis az első 

délszláv válság.60
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 Geert-Hinrich Ahrens: Diplomacy on the Edge. Containment of Ethnic Conflict and the Minorities Working 

Group of the Conferences on Yugoslavia. Woodrow Wilson Center Press, Washington D.C. 2007. 116-140. o. 
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 Fontos megjegyezni, hogy az egyes tagköztársaságokban népszavazást tartottak a függetlenségről vagy 
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Az első délszláv válság nyomán a megmaradt két tagköztársaság – Szerbia és 

Montenegró – 1992. április 27-én Belgrádban Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (JSZK) 

néven létrehozták a harmadik Jugoszláviát, mely továbbra is föderatív alapon 

szerveződött.61
 Érdekessége az új államszövetségnek, hogy alkotmányát – melyet az új 

állam létrehozatalának napján fogadtak el – még a korábbi jugoszláv parlament 

képviselői fogadták el, mely ellen a szerb ellenzék hiába tiltakozott. Az alkotmány 

értelmében két egyenrangú köztársaságból áll a JSZK, melyhez további köztársaságok 

szabadon csatlakozhatnak. A politika ellentmondása, hogy olyan nyugati értékrendeket 

magába foglaló, demokratikus alaptörvényt fogadtak el, melyben a politikai vezetők 

maguk sem hittek és azok rendelkezéseit az 1990-es években figyelmen kívül hagyták. 

A föderáció szervei a következők voltak: Szövetségi Gyűlés, államelnök, szövetségi 

kormány, szövetségi bíróság, továbbá a szövetségi ügyészség és a nemzeti bank. A 

Szövetségi Gyűlés a föderációs logikának megfelelően kétkamarás; a Képviselőház 138 

képviselőből áll (108 szerb és 30 montenegrói), akiket a polgárok közvetlenül 

választanak; továbbá a Köztársaságok Háza, mely 20-20 tagból áll mindkét 

tagköztársaságból – ez volt hivatott fékezni a szerb dominanciát a törvényhozásban, 

kevés sikerrel.62
 A szövetségi kormányfőt a szövetségi parlament választja meg, ezáltal 

mindkét háznak felelősséggel tartozik. A választási törvény értelmében a szövetségi 

államelnököt szintén a Szövetségi Gyűlés választotta meg,63
 akinek alkotmányjogilag 

gyenge szerepe volt, de a Legfelsőbb Védelmi Tanács (a szövetségi és tagköztársasági 

elnökök testülete) elnökeként ő a fegyveres erők főparancsnoka.
64

 Fontos kitétele a 

szövetségi alkotmánynak, hogy az államelnök és a miniszterelnök nem lehet 

ugyanabból a tagállamból való, amit azonban nem mindig tartottak be. Az 1990-es évek 

időszakában a Milošević-i rezsimet a gazdasági összeomlás fenyegette, mivel 

társadalmi és politikai kontroll nélküli kleptokrata kapitalizmus alakult ki.65
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 Kardos–Simándi: i. m. 822. o. 
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 U.o. 824. o. 
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 2000 júniusában egy alkotmánymódosítás vezette be a közvetlen elnökválasztás intézményét. 
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 Juhász József (2010a): Föderalizmus és nemzeti kérdés. Az etnoföderalizmus tapasztalatai Közép- és 
Kelet-Európában. Gondolat Kiadó. Budapest, 2010. 162. o. 
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 Demeter Gábor–Radics Zsolt: Szerbia– átongó lyuk az egyesült Európa térképén. 4. o. 

Forrás: http://geogis.detek.unideb.hu/Munkatarsaink/DemeterGabor/LIMES_SZERBIA.pdf 

(Letöltve: 2014.03.21.) 
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A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság az 1990-es években teljes mértékben a Milošević-i irányvonalnak volt 

alárendelve. Kezdve az első délszláv háború emberáldozataival és gazdasági hanyatlásával, melyet az 

újjáéledő szerb nacionalizmus táplált és folytatódott a Koszovó területén élő albán lakosság ellehetetlenítésével. 

A dolgozat tárgya szempontjából csak utalásként kerül feltüntetésre a második délszláv válság, mely 1999-ben 

a NATO-bombázások próbáltak „megoldani“.66
 A valóságban azonban sokkal súlyosabb helyzet állt elő, 

mivel a JSZK területén Koszovó tartományban nemzetközi erők jelentek meg, így a szuverenitás 

mindenképpen sérült. Az 1999-től fennálló helyzet következménye volt az, amikor 2008-ban Koszovó 

kinyilvánította függetlenségét Szerbiától, mely további konfliktusokat szült a térségben – igaz diplomáciait és 

nem katonait.
67

 

Az 1990-es években Montenegró sikeresen lebegtette a kiválás lehetőségét a szövetségi szervekben, viszont a 

2000-es évekre a nemzetközi közösség félt, hogy egy újabb életképtelen állam jön létre a délszláv térségben. 

Ennek nyomán az Európai Unió illetékesei 2002-ben tárgyalóasztalhoz ültették a két ország vezetőit, akik 

2003. február 4-én megállapodtak az új államszövetség kereteiről,68
 melyet a továbbiakban Szerbia és 

Montenegróra változtattak. Ennek értelmében közös intézményként felállították az egykamarás szövetségi 

parlamentet 126 fővel.69
 Megszűnt a korábbi lakosságarányos mandátummegoszlás, mivel immáron 91 

szerbiai és 35 montenegrói képviselő foglalt helyet a törvényhozásban. A szövetségi alkotmánybíróság 

Podgoricában székelt. A parlament választotta meg az államelnököt, aki a minisztertanács vezetését is ellátta. A 

minisztériumok számát ötre csökkentették, a többit megszűntették. A posztok betöltésében rotációs elvet 

vezettek be. Az elfogadott alapokmány értelmében három évig nem volt lehetőség a keretek módosítására, 

utána viszont ismét hozzányúlhattak a szabályokhoz. Montenegró már ekkor jelezte kilépési szándékát. A 

dokumentum előírásainak megfelelően 2006. május 21-én végül 86%-os részvétel mellett népszavazáson 

döntöttek a montenegróiak a függetlenség kikiáltásáról.70
 A montenegrói kiválás következtében megszűnt 

létezni a szövetségi szint, így Szerbia Köztársaság lett az egyedüli jogutóda az egykori Jugoszláviának.  
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 Kemenszky Ágnes: A nemzetközi területi adminisztráció balkáni modelljei: Bosznia-Hercegovina és 
Koszovó (PhD. értekezés). Budapesti Corvinus Egyetem. 2012. 156. o. 
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 A koszovói konfliktust bővebben lásd: Szilágyi Imre: Koszovó státuszának kérdése. MKI-tanulmányok 
2008/05. Forrás: http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=FWLKNB (Letöltve: 2010.11.12.); Nógrádi 
György: Gondolatok a koszovói helyzetről. Európai Tükör 2008/2. szám; Háry Szabolcs: A koszovói 
etnikai konfliktus gyökerei és a tartomány státuszrendezési folyamatának perspektívái. Mediterrán és 
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Hága? A Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleménye Koszovó függetlenségéről. Külügyi Szemle 2010./4. 

szám; Németh Csaba: A Nemzetközi Bíróság koszovói függetlenségi nyilatkozatra vonatkozó tanácsadó 
véleményéről. Külügyi Szemle 2010./4. szám. 
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 Borsányi András: Montenegró a függetlenné válás újtán (PhD. értekezés). Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egytetem. Budapest, 2003. 110. o. 
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 Kardos–Simándi: i. m. 826. o. 
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 Az Európai Unió részéről támasztott követelményeket az érvényes és eredményes függetlenségről szóló népszavazsáról 
lásd Szilágyi Imre (2006c): Montenegró a függetlenségi népszavazás után. Külügyi Szemle. 2006. 3-4. szám. 3. o. 
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2. ALKOTMÁNYOS- ÉS KORMÁNYZATI RENDSZEREK 

 

2.1. Az új alkotmányok fő vonásai 

 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a szerb, a horvát és a szlovén alkotmányos és 

kormányzati rendszerek azon vonásait, melyeket a három politikai rendszer 

sajátosságainak vélek, törekedve az alkotmánytani és politikatudományi elemzés 

módszereinek a használatára, továbbá a hasonlóságok és különbségek kiemelésére. 

A 2000-es rendszerváltás után a szerbiai politikai elit egy új, demokratikus alkotmány 

elfogadását tűzte ki célul. Montenegró kiválása után meglehetősen rövid idő alatt 

összeállították az alkotmánytervezetet, amit társadalmi vitára bocsátottak,71
 a vita 

befejeztével pedig népszavazást kezdeményeztek annak megerősítéséről a polgárok 

körében, és 2006-tól hatályba léptették.72
 

Szerbia – az alkotmány ezt ugyan nem nevesíti, de a politikai rendszer gyakorlati 

működésének tekintetében – félelnöki köztársaságnak számít.73
 A hatalommegosztás 

elvét maga a szerb alkotmány is kimondja 4. szakaszában, mely szerint a 

hatalomszervezet az államhatalomnak törvényhozási, végrehajtási és 

igazságszolgáltatási hatalomra való felosztásán alapul. A hatalom három alakjának a 

viszonya a közöttük uralkodó egyensúlyon és kölcsönös ellenőrzésen alapul. A 

törvényhozó funkciót az egykamarás Népképviselőház gyakorolja, a kormányzati 

rendszer középpontjában a kormány és a parlament áll. A kormány és a parlament 

hatalmát az írott alkotmány mellett a parlamenti és kormányzati jogalkotás 

alkotmánybírósági felülvizsgálata korlátozza, megszorításként továbbá létezik a 

népszavazás és népi kezdeményezés intézménye is; azonban az alkotmány stabilitására 

nem alkalmazzák a kisebbségi vétó intézményét.  
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 Szilágyi Imre (2006b): A szerb alkotmánytervezet. Teleki László Intézet Külpolitikai kutatások 
központjának hírlevele 2006/17. szám 
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 A szerbiai alkotmányozásról lásd Nebojša Ivanović: Varanje Srbije. Fileks, Leskovac. 38.-40. o. 
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 A félelnöki rendszer bizonyítását a későbbi fejezetekben részletesen végigviszem. Az elnök hatalmát az 
adja, hogy a régióban egyedüliként Szerbiában megtarthatja a párt(elnöki) pozícióját az államfő, így 
megnövelve erejét, ha azonos párt adja a köztársasági elnököt és a kormányfőt. 
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A horvátországi Sabor még Jugoszlávia keretein belül 1990. december 22-én új 

alkotmányt fogadott el, melyben félelnöki kormányformát határoztak meg,74
 kétkamarás 

törvényhozással (Képviselők Háza – Žastupnički dom, Megyék Háza – Županski dom). 

2000-ben alkotmánymódosítást hajtottak végre, melynek következtében parlamentáris 

berendezkedés jött létre, egykamarás törvényhozással (Sabor). Kisebb módosításra 

csupán 2010 nyarán került sor az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt.75
  

Az 1990-ben elfogadott horvát alkotmányon az ezredforduló után módosítást hajtottak 

végre, melynek következtében nemcsak az alkotmányos intézményrendszer, de a 

politikai rendszer gyakorlati működése is megváltozott. Mindkét alaptörvény kimondta, 

hogy az ország parlamentáris köztársaság; a gyakorlatban azonban 1990-től Franjo 

Tuđman haláláig a félelnöki kormányforma volt domináns, a változtatások 

következtében azonban mára valóban parlamentáris demokráciává alakult a horvát 

politikai rendszer. 

A hatalommegosztás elvét maga a horvát alkotmány is kimondja, mely szerint a 

hatalomszervezet horizontálisan az államhatalomnak a törvényhozói, a végrehajtói és az 

igazságszolgáltatási hatalomra való felosztásán alapul, továbbá vertikális szinten a 

központi hatalom és a helyi hatalom között is létrejött a hatalommegosztás rendszere. 

Szerbiához hasonlóan ma már a horvátoknál is az egykamarás Sabor (Képviselőház, 

parlament) látja el a törvényhozói feladatokat; továbbá a kormányzati rendszer 

központjában Horvátországban is a parlament és a kormány áll. A parlamenttel 

szembeni ellensúlyként működik a horvát alkotmánybíróság, a közvetlen demokrácia 

eszközeként csupán a népszavazás intézményét alkalmazzák, valamint az alkotmány 

stabilitása érdekében létezik a kisebbségi vétó. 

A szlovén alkotmányt a Képviselőház fogadta el még 1991. december 23-án. Az 

alaptörvény stabilan máig hatályban van, csupán öt alkalommal történt tizenegy 

módosítás rajta. Az első módosításra 1997-ben került sor, amikor EU-s nyomásra 

külföldiek számára is lehetővé tették az ingatlanok tulajdonszerzését. A második 

módosításra 2000-ben került sor, amikor alkotmányban határozták meg a parlamentbe 

való bejutási küszöb négy százalékát. 2003-ban további három módosítást hajtottak 
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 Az ország kormányformájának polémiáját lásd Mirjana Kasapović: Izbori i stranački sustav Republike 
Hrvatske. Alinea, Zagreb, 1992. 58-63. o. 
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 Módosította alkotmányát Horvátország az EU-csatlakozás miatt, www.euractiv.hu (Letöltve: 2011.11.28.) 
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végre, melyből az egyik az EU-ra történő szuverenitás átruházás eljárását szabályozta, a 

másik pedig a szlovén állampolgárok kiadatását rendezte más EU-tagországok számára, 

a harmadik pedig ismét a külföldiek tulajdonjogát rendezte. 2004-ben ismét három 

módosítást hajtottak végre a szlovén törvényhozók az alaptörvényen. Elsőként a 

törvényelőtti egyenlőséget biztosították minden csoport számára, a másodikban az 

esélyegyenlőséget garantálták, míg a harmadikban a szociális biztonsághoz való jogot 

szabályozták. 2006-ban újabb három módosítás történ a régiók kialakításának 

következtében. 

A hatalommegosztás elve már kezdettől megvalósult a szlovén politikai rendszerben. A 

szlovéneknél azonban eltérően a korábban vizsgált országoktól kétkamarás 

törvényhozás működik az önállóság kihirdetésétől napjainkig (Képviselőház–Državni 

zbor, Államtanács–Državni svet). A kormányzati rendszer központjában Szlovéniában 

szintén a parlament és a kormány áll. A parlamenttel szembeni ellensúlyként működik a 

szlovén alkotmánybíróság, a közvetlen demokrácia eszközeként a népszavazás és népi 

kezdeményezés intézményét alkalmazzák, valamint az alkotmány stabilitása érdekében 

létezik a kisebbségi vétó. 

Az alaptörvények elfogadása eltérően alakult a vizsgált országokban. Szerbia esetében a 

Népképviselőházon túli, referendummal történő megerősítés mellett döntöttek, 2006 

októberére tűzték ki a népszavazás időpontját. Az ellenzéki pártok felhívást intéztek a 

választókhoz, amelyben a szavazástól való távolmaradásra biztatták őket, végül a 

választópolgárok alig 54,91%-a ment el szavazni. Érdekes jelenség, hogy a megjelentek 

(54,91%) szavazataiból 53,04% igennel szavazott, és csupán 1,47% voksolt nemmel.76
 

Horvátország esetében 1990-ben a törvényhozás fogadta el egyedül az új „karácsonyi 

alkotmányt”,77
 a voksoláson a parlamenti képviselők 98%-a támogatta a horvát alkotmány 

megszületését.78
 Szlovénia esetében az alkotmány elfogadása a törvényhozásra hárult, és 

nem történt népszavazás kiírása a megerősítésről. (A térség államainak alkotmányozásáról 

lásd a 1. számú mellékletet.) 
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 A Köztársasági Választási Bizottság alkotmány-referendumról szóló határozata.  
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 A Képviselőház 356 tagja egyöntetűen megszavazta az új alaptörvényt, míg a 16 kisebbségi képviselő 
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Az alkotmányok összevetésénél szembetűnő, hogy mindkét ország alaptörvényének 

bevezetőjében valamely fontos célt, prioritást próbáltak deklarálni. Szerbia esetében a 2006-

ban elfogadott alkotmány bevezetője egyetlen problémát állít a középpontba, mégpedig 

Koszovó–Metohija Tartomány megtartását Szerbia határain belül, melyet kötelező 

feladatként minden állami szerv számára előírtak. Horvátország esetében az 1990-ben 

elfogadott alaptörvény bevezetőjében az önálló államiság kifejtésére törekedtek, ezzel is 

bizonyítandó függetlenségüket. A jogalkotók elhatárolták magukat az 1941-es Független 

Horvát Államtól, az 1947-es Horvát Népköztársaság alkotmányától, valamint az 1963 és 

1990 közötti alkotmányozásoktól. A szlovén alkotmány preambulumában szintén az önálló 

államiságra bizonyítására törekednek, melynek keretében szerepel a szlovén nemzeti 

identitás, az önrendelkezési jog, továbbá a több évszázadon át tartó nemzeti felszabadító 

harc. 

Az alábbiakban a politikai rendszerek működése szempontjából meghatározó elemeket 

hasonlítom össze – alapul véve a három ország alaptörvényét –, melyek körvonalazzák 

a politikai gyakorlat összefüggéseit is (lásd 1. számú táblázat). 

Összeférhetetlenség 

Alaptétel, hogy a végrehajtást irányító kormány tagjai nem lehetnek egyúttal parlamenti 

képviselők is.79
 Szerbiában megfigyelhető az a jelenség, hogy a választásokon győztes 

párt(ok) olyan személy(eke)t delegálnak miniszternek, akik nem nyertek mandátumot a 

párt nevében, de még csak nem is párttagok. Horvátországban ezzel szemben a 

honatyáknak képviselői mandátumukról nem kell lemondaniuk, csupán megbízatási 

idejükre „tétlenné” válik, vagyis nem használják.80
 Szlovéniában nem szabtak meg 

összeférhetetlenséget a parlamenti képviselőség és a kormányzati tisztség között, így a 

miniszterek egyben törvényhozói mandátummal is rendelkezhetnek. 

 

Szerbiában és Horvátországban a kabinet többségét olyan politikusok alkotják, akik 

közvetlenül nem vesznek részt a törvényhozási folyamatban, így érvényesül a hatalmi 

ágak elválasztásából következő személyi összeférhetetlenségi elv. Habár létrehozták az 

alkotmánybíróságot és bevezették az ombudsmani rendszert is mindenhol, de ezek az 
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 Szerbia Köztársaság Alkotmánya 126. szakasz.  
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 Horvát Köztársaság Alkotmánya 108. szakasz.  
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alkotmányos intézmények nem nyújtanak megfelelő ellensúlyt a pártokkal és azok 

vezetőivel szemben. Szlovénia esetében ennek az ellenkezőjének lehetünk szemtanúi, 

ugyanis azáltal, hogy a kormánytagok a törvényhozásnak is részesei az 

összeférhetetlenségnek nincs helye, továbbá az ellensúlyok nagyobb szerepet tudnak 

játszani a pártokkal szemben a szlovén politikai életben. 

 

A hatalmi ágak viszonya81
 

Alkotmányjogi értelemben a két hatalmi ág dualizmusa valósul meg, mivel személyileg 

elválasztották a két intézményt. Ezt a helyzetet nehezíti a sokpárti koalíciós kormány, 

amelynek általában alig van meg a parlamenti többsége; és csupán az erős pártfegyelem 

révén tudja megőrizni kormányzati pozícióját. Azonban politikai értelemben a 

törvényhozás a domináns, mivel számára adottak a lehetőségek a kormány átalakítására, 

míg a kormánynak a parlamenttel szemben nincs sem politikai, sem adminisztratív 

eszköze. Ezáltal a két hatalmi intézmény viszonya a két modell között helyezkedik el 

mindhárom vizsgált országban. 

 

Felelősség, elszámoltathatóság 

Szerbia Köztársaság kormánya munkájáért felelősséggel a Népképviselőháznak tartozik. A 

szerb kormányt a kormányelnök, egy vagy több alelnök és a miniszterek alkotják. A 

kormányfő a Népképviselőháznak tartozik felelősséggel, a miniszterek felelősséggel 

tartoznak a miniszterelnöknek és a Népképviselőháznak is.82
  A horvát kormányfő és a 

miniszterek felelősséggel a Sabornak és az államfőnek tartoznak.83
 Ez ellentmondásként 

jelenik meg, mivel parlamentáris berendezkedésű országként a horvát kabinet csupán a 

parlamentek tartozna felelősséggel, míg a szerb alaptörvényből hiányzik az a mondat, mely a 

félelnöki rendszert bizonyítaná. Szlovéniában a kormányt a miniszterelnök és a miniszterek 

alkotják, munkájukban függetlenek a törvényhozástól,84
 politikai értelemben azonban a 

Képviselőháztól függnek, mivel ott kell megszerezni a tagok többségének bizalmát. 
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 Szerbia, Horvátország és Szlovénia alkotmányainak a képviselőházakat és kormányt érintő rendelkező részei alapján. 
82

 Ustav Republike Srbije član 124–125. Forrás: http://www.srbija.gov.rs/cinjenice_o_srbiji/ustav.php 

(Letöltve: 2011.12.08.) 
83

 Horvát Köztársaság Alkotmánya 109. szakasza 
84

 Szlovén Köztársaság Alkotmánya 110. szakasza 
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Mindhárom kormány megbízatása a megbízatási idő lejárta előtt egyszerű bizalmatlansági 

indítvánnyal, interpellációra adott válasz következményeként, a 

Népképviselőház/Sabor/Képviselőház feloszlatásával, valamint a miniszterelnök 

lemondásával szűnhet meg. A szerb alkotmány 109. szakasza értelmében a kormány indokolt 

javaslatára a köztársasági elnök feloszlathatja a Népképviselőházat (ekkor új választásokat 

írnak ki), ezen jogosultság hiányzik a horvát és a szlovén államfő jogköreiből, így gyengíti 

annak erejét; azonban Szlovéniában, ha nem sikerül új kormányfőt választani 30 napon belül, 

akkor feloszlathatja a köztársasági elnök a törvényhozást és új választásokat írhat ki. 

Összességében megfigyelhető tehát, hogy mindhárom országban a kabinet és a parlament 

kölcsönös függőségben van.  

 

A parlamenti ellenzék közjogi jogosítványai korlátozottak Szerbiában. Ilyen jogosítványnak 

tekinthetők azonban a kizárólagos parlamenti jogalkotási tárgykörök. A horvát ellenzék ezen 

túlmenően rendelkezik a kisebbségi vétó további elemeivel is, melyek a következők: a 

rendeleti kormányzás szigorú korlátozottsága, az erős parlamenti biztossági (ombudsmani) 

rendszer. Szlovéniában a korábban említett jogosítványok megilletik a parlamenti ellenzéket, 

így hatékonyan tud működni a kisebbségi vétó, az erős parlamenti bizottsági rendszer, 

valamint az alkotmányos intézmények is. 

 

A végrehajtás szereplőinek viszonya 

A szerb félelnöki rendszerben a sajátosságoknak megfelelően nem válik el egymástól a 

végrehajtás tekintetében a miniszterelnöki és az államfői intézmény. Azonban a kettő 

dualizmusa figyelhető meg, mivel a politikai gyakorlatot nyomon követve arra a 

következtetésre juthatunk, hogy az igazából reprezentatív köztársasági elnöki funkciót 

ellátó személyek kiterjesztve értékelik saját feladataikat, amivel aktív alakítóivá válnak 

a politikai eseményeknek, leginkább a nemzetközi kapcsolatok területén. Horvátország 

esetében deklaráltan elválik egymástól a két pozíció, és szintén közös vonásként, a két 

intézmény dualizmusa valósul meg. Szlovénia tiszta parlamentáris kormányformával 

működik immáron több mint húsz éve, ahol szigorúan elválasztották a végrehajtást, így 

együttműködik a két vezető. 
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A kormányzás formája 

A szerb és a szlovén kormányban nem érvényesül a kabinet-elv, mivel a miniszterelnök 

primus inter pares, vagyis első az egyenlők között; ellenben a horvát példával, ahol már 

a kabinet-elv szerint működik a kormány, így a miniszterelnöknek lehetősége van 

kiemelkedni a kormánytagok közül. A miniszterelnököknek alkotmány által 

meghatározott feladatuk kormányaik irányítása és vezetése, továbbá gondoskodniuk kell 

annak kiegyensúlyozott politikai tevékenységéről, a kabinet munkájának 

összehangolásáról és képviseletéről.85
 Az egyes miniszterek nemcsak a 

miniszterelnöknek és a kormánynak tartoznak felelősséggel, de a törvényhozásnak is, 

így a parlament általi bizalmatlanság megszavazásával, valamint a miniszterelnök 

javaslatára a törvényhozás általi felmentéssel akár meg is buktathatóak.86
 Fiatal 

demokrácia lévén a helykeresés jellemzi leginkább az egyes miniszterelnököket. 

Szerepfelfogásuk sokat változtat egy-egy kormány hatékony működésén, valamint 

nagymértékben befolyásoló tényező tud lenni az államfővel való végrehajtói pozícióért 

folytatott harcban is. 

 

A végrehajtó hatalmi ág dominanciája 

Habár a kormányok tagjai nem lehetnek részesei közjogilag a törvényhozásnak – 

Szlovénia kivételével –, azonban intézményesítetten nagy befolyásuk van a döntések 

meghozatalára. Privilegizált helyzetüket jelöli a törvénykezdeményezési jog, a 

napirendi javaslati lehetőség, valamint a törvénytervezetek általános vitára bocsátásánál 

is a kormányülés látja el a szűrő szerepét. Így a parlamentarizmusra jellemző fúzió 

szemtanúi lehetünk a kormány és a parlament között. 

 

A döntéshozatal módja 

A többségi elv széleskörű alkalmazása révén azonos döntési szabályok érvényesülnek 

minden eljárás folyamán. A szerb alkotmány két többségi típust különböztet meg: a 

jelenlévő és az összes parlamenti képviselő többségének szavazatával meghozott 

döntéseket.87
 A horvát alaptörvény szerint az organikus (alkotmányos) törvények 

                                                           
85

 Lásd: Szerbia Köztársaság Alkotmánya 123. szakasza, a Horvát Köztársaság Alkotmányának 112. 
szakasza és a Szlovén Köztársaság Alkotmánya 114. szakasza. 
86

 Lásd: Ustav Republike Srbije član 128., a Horvát Köztársaság Alkotmányának 110. szakasza és a 
Szlovén Köztársaság Alkotmánya 118. szakasz 2. bekezdése. 

Forrás: http://www.servat.unibe.ch/icl/si00000_.html (Letöltve: 2012.08.11.) 
87

 Szerbia Köztársaság Alkotmánya 105. szakasz. 
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esetében az összes képviselő 2/3-ának a szavazata szükséges, ez a kisebbségeket érintő 

törvényekre is vonatkozik; az összes parlamenti képviselő többségének szavazata kell az emberi 

és szabadságjogok, a választási rendszert, az államigazgatási és önkormányzati szervezetről 

szóló törvények elfogadásához és módosításához; míg harmadik lehetőség a jelenlévők 

többsége, mely a többi jogszabály elfogadásához szükséges feltétel.88
 A szlovén alkotmány két 

fajta többséget határoz meg a törvények elfogadásánál: egyrészt a Képviselőház többségének 

szavazatával, másrészt a képviselők kétharmadának a támogatásával meghozott törvényeket.89
 

 

Frakciófegyelem 

A frakciófegyelem betartásának tekintetében a szerbiai parlamenti pártok nem túl hatékonyak. 

A koalíciós kormányok csupán néhány fős többséggel rendelkeztek a törvényhozásban, 

amelyhez azonban nem társult az erős frakciófegyelem megkövetelése. Az egyes döntéseknél a 

képviselőket saját érdekeik vezérelték, ezért nem volt ritka, hogy a kormánypárti honatyák a 

kabinet törvénytervezete ellen szavaztak. A frakciófegyelem hiánya miatt volt rá példa, hogy a 

kormány megbízatása idő előtt megszűnt, és előrehozott választások megtartására került sor. A 

2008-as választások után azonban a kormánypártok igyekeztek minden parlamentbe delegált 

képviselőjüket a javaslatok betartására ösztönözni, így a jelen kormány a parlamenti többségét 

biztosító pártfrakciók révén politikailag a törvényhozást is kontrolálni tudja. 

A horvát parlamenti pártoknál már mindvégig jellemző, hogy sikeresebb a frakciófegyelem 

betartása, így hatékony törvényhozást tudnak maguk mögött. Szlovéniában a pártfegyelem igen 

erős, és a pártok sikeresen betartatják frakciótagjaikkal a javasolt szavazási módokat, akár 

kormánybuktatást is végrehajtva.90
 

 

Kormány – ellenzék viszonya 

Mindhárom politikai rendszerben a kormány és a parlamenti többség szoros 

együttműködésének lehetünk tanúi, politikai összefonódás alakult ki közöttük a hatékonyabb 

munkavégzés miatt. A hatalmi ágak egykori elválasztásához képest politikai értelemben azok 

fúziója valósult meg. A hatalmi ágak közti tradicionális hatalommegosztást (kormánytöbbség 

vs. ellenzék) a modern parlamenti politikai élet új formája (kormány vs. ellenzék) váltja fel 

napjainkra. 
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 Horvát Köztársaság Alkotmánya 82. szakasz. 
89

 Szlovén Köztársaság Alkotmánya 94. szakasz. 
90

 Lásd a 2011. szeptemberi Pahor-kormány bukását. 
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1. számú táblázat: Az európai, a szerb, a horvát és a szlovén parlamentarizmus jellemzői 

 
Európai parlamentarizmus 

jellemzői 
Szerb parlamentarizmus 

sajátosságai 
Horvát parlamentarizmus 

sajátosságai 
Szlovén parlamentarizmus 

sajátosságai 

1. 
Hatalmi ágak összefonódása 

(miniszter–képviselők) 

Személyi összeférhetetlenség a 
miniszteri és képviselői 

tisztség között 

Személyi összeférhetetlenség 
a miniszteri és képviselői 

tisztség között 

Hatalmi ágak összefonódása 
(miniszter–képviselők) 

2. 

Végrehajtás dualizmusa 
(állam- és kormányfő két 

külön személy) 

Végrehajtás dualizmusa 
(állam- és kormányfő két 

dualizmusa) 

Végrehajtás dualizmusa 
(állam- és kormányfő két 

külön személy) 

Végrehajtás dualizmusa 
(állam- és kormányfő két 

külön személy) 

3. 

Parlamentnek felelős 
kormány (végrehajtás függ a 

törvényhozástól) 

Kölcsönös függés 
(kormánynak parlament 

feloszlatási joga van) 

Kölcsönös függés 
(végrehajtás függ a 
törvényhozástól) 

Kölcsönös függés 
(végrehajtás függ a 
törvényhozástól) 

4. 

A parlament bármikor 
feloszlatható (a kormányfő 

kezdeményezésére az 
államfő oszlatja fel) 

A parlament bármikor 
feloszlatható (a kormányfő 

kezdeményezésére az államfő 
oszlatja fel) 

A parlament feloszlatása 
meghatározott esetekben 

A parlament feloszlatása 
meghatározott esetekben 

5. 

Kabinetkormányzás 

(miniszterek ellen bizalmi 

szavazás) 

A kormányfő primus inter 

pares (miniszterek ellen 

bizalmi szavazás) 

Kabinetkormányzás 

(miniszterek ellen bizalmi 

szavazás) 

Kabinetkormányzás 

(miniszterek ellen bizalmi 

szavazás) 

6. 
Kormány dominanciája a 

törvényhozásban 

Kormány dominanciája a 
törvényhozásban (kisebbségi 

vétó hiánya) 

Törvényhozás dominanciája 
kormánnyal szemben 

Törvényhozás dominanciája 
kormánnyal szemben 

7. Döntéshozatal: többségi elv 
Döntéshozatal: többségi elv 

 
Döntéshozatal: többségi elv Döntéshozatal: többségi elv 

8. Fegyelmezett pártfrakciók 
Kialakulóban lévő 

pártfegyelem 
Fegyelmezett pártfrakciók Fegyelmezett pártfrakciók 

9. 

Kormány–ellenzék 
dualizmusa váltja fel a 

végrehajtás–törvényhozás 
elválasztását 

Kormány–ellenzék dualizmusa 
váltja fel a végrehajtás–

törvényhozás elválasztását 

Kormány–ellenzék 
dualizmusa váltja fel a 

végrehajtás–törvényhozás 
elválasztását 

Kormány–ellenzék 
dualizmusa váltja fel a 

végrehajtás–törvényhozás 
elválasztását 

Forrás: a szerző munkája 

2.2. Politikai hatalommegosztás és ellensúlyok 

 

A hatalommegosztás és az ellensúlyok közjogi szinten kialakult rendszerét további 

alkotmányos és politikai szintű elemek egészítik ki. A közjogi jellegű hatalommegosztás 

akkor válik erőteljesebb politikai hatalommegosztássá, ha az egymással szembenálló 

intézmények a különböző politikai szereplők befolyása alatt állnak. 

2.2.1. Alkotmánybíróságok 

A kormánnyal szembeni legfontosabb ellensúlynak Nyugat-Európában az 

alkotmánybíróságok számítanak. Mind a szerbiai, a horvát és a szlovén alkotmánybíróság 

az alkotmány rendelkezései szerint önálló és független állami szervek, amelyek az 

alkotmányosságot, törvényességet, valamint az emberi- és kisebbségi jogokat védelmezik. 

A határozatok véglegesek, végrehajthatóak és mindenkire nézve kötelező erejűek.  
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Mielőtt az alkotmánybíróságok jellemzésére és feladataik meghatározására rátérnék, a 

világban és a régióban található alkotmányosságot védő szerveket szeretném röviden 

szemléltetni. Az európai modell szerint – melybe a három vizsgált ország 

alkotmánybírósága is beletartozik – legfőbb jellemzője, hogy az ellenőrzésre egy külön 

testületet állítanak fel. Ilyen működik például Ausztriában (1920), Németországban 

(1951), Olaszországban (1955), Portugáliában (1976), Törökországban (1976), 

Spanyolországban (1980), Lengyelországban (1985), valamint Kelet-Közép-Európa 

valamennyi államában a rendszerváltások után.91
 Az angolszász modell szerint 

valamely bírói fórum látja el az alkotmányvédelmi feladatokat, például az Amerikai 

Egyesült Államokban a szövetségi Legfelsőbb Bíróság. Speciális fórumokat is 

létrehoztak az államok, mint például Svájcban a Szövetségi Bíróság, Liechtensteinben 

az Állambíróság, Belgiumban az Egyeztető Bíróság (1983).92
 Vannak olyan országok is, 

ahol nincs alkotmánybíráskodás, mint például az Egyesült Királyságban, Hollandiában 

vagy Cipruson.
93

 

A régióbeli államok eltérő megoldásokat alkalmaztak az alkotmánybíróságok 

létrehozásánál. Albániában 1992-ben hozták létre az alkotmánybíróságot; a kilenc tagot a 

parlament beleegyezésével a köztársasági elnök nevezi ki. Megbiztatásuk kilenc évre szól, 

és háromévente harmadukat rotációs alapon újraválasztják.94
 Montenegróban már az 1963-

as montenegrói alkotmány nevesíti az intézmény felállítását, melyre 1964-ben sor is került, 

majd 1992-ben a demokratizálódás jegyében újraalapításra került sor.95
 A hattagú testületet 

az államfő nevezi ki saját hatáskörében három éves mandátummal.96
 Bosznia-

Hercegovinában is az 1963-as jugoszláv alaptörvény tett lehetővé először az 

alkotmánybíróság felállítását, majd 1995-ben hozták létre mai szervezetrendszerét.97
 Az öt 

tagot öt évre választják meg a következő megoszlásban: négy tagot Bosznia-Hercegovina 

Föderáció delegál, két tagot a boszniai Szerb Köztársaság, míg további három tagot az 

Európai Emberi Jogok Bíróságának elnöke delegálhat a szövetségi elnökséggel 
                                                           
91

 Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Osiris Kiadó, Budapest, 2007. 443. o. 
92

 U.o. 444. o. 
93

 Körösényi András–Tóth Csaba–Török Gábor (szerk.): Magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, Budapest, 2005. 527. o. 
94

 Az albán alkotmánybíróságról szóló törvény. Forrás: http://www.gjk.gov.al/  

(Letöltve: 2012. 01.23.) 
95

 Constitunional Court history. Forrás: http://www.ustavnisudcg.co.me/engleska/istorijate.htm 

(Letöltve: 2012. 01.23.). 
96

 About the Court/Justice. Forrás: http://www.ustavnisudcg.co.me/engleska/sudijee.htm 

 (Letöltve: 2012. 01.23.) 
97

 O Sudu. Forrás: http://www.ccbh.ba/srp/article.php?pid=1171&kat=603&pkat=609 

 (Letöltve: 2012. 01.23.) 
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egyeztetve.
98

 Macedóniában az 1964-es létrehozatal után 1991-ben már felállították az új 

szabályokon nyugvó testületet.99
 A parlamentet illeti meg az alkotmánybírák 

megválasztásának joga, akik kilenc tagot kilenc évre választanak meg.100
 Koszovóban az 

1969-es alapítást követően csupán 2001-ben állították fel az önálló alkotmánybíróságot.101
 

A kilenctagú testületben szokatlan szervezeti struktúrát hoztak létre, mivel egy 

elnökhelyettesi pozíciót is megalkottak.102
 (A régióban működő alkotmánybíróságokról lásd 

a 2. számú mellékletet.) 

Az egykori Jugoszlávia területén szövetségi szinten – majd ennek megfelelően az egyes 

tagköztársaságokban is – az 1963-as alkotmány vezette be az alkotmánybíróság 

intézményét. Hatásköre kiterjedt a normakontrollra, a föderáció és a köztársaságok vitás 

jogi ügyeire, a köztársasági alkotmányok és a szövetségi alkotmány összhangjának 

ellenőrzésére, illetve azokra az ügyekre terjedt ki, melyekben a szövetségi szervek 

jogsértést követtek el.103
 Az 1992-ben elfogadott szövetségi alkotmány értelmében az 

alkotmánybíróság hét tagból állt, akik kilenc évre nyerték el megbízatásukat.104
 Az 

2003. február 4-én elfogadott az államszövetség alkotmányos jogairól szóló 

alapokmány már nevesíti a szövetségi intézményt, mely szerint Montenegró fővárosa 

Podgorica a székhelye.105
 

A szerbiai alkotmánybíróság gyakorlati működése számos nehézségbe ütközik. Az új 

alkotmánynak megfelelően 2006-ban hozták létre az új összetételű intézményt. Az 

alkotmányban szavatolt 15 fős testület utolsó tagjait csak 2011-ben sikerült 

megválasztani a politikai pártok és a bonyolult kiválasztási rendszernek 

köszönhetően.
106

 A Népképviselőház öt bírót a köztársasági elnök által javasolt 10 jelölt 
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 Constitution of Bosnia and Hercegovina, Article VI: Constitutional Court.  

Forrás: http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_engl.pdf  

(Letöltve: 2012. 01.23.) 
99

 Za Ustavnog sud/Istorijat. Forrás: http://www.constitutionalcourt.mk/domino/WEBSUD.nsf  

(Letöltve: 2012. 01.23.) 
100

 Za Ustavnog sud/Sostav i organizacija.  

Forrás: http://www.constitutionalcourt.mk/domino/WEBSUD.nsf (Letöltve: 2012. 01.23.) 
101

 History. Forrás: http://www.gjk-ks.org/?cid=2,2 (Letöltve: 2012.01. 23.) 
102

 Organizational chart of the Constitunional Court.  

Forrás: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/organogrami_gjk_ang.pdf (Letöltve: 2012. 01.23.) 
103

 Kardos–Simándi: i. m. 819. o. 
104

 A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 1992. évi alkotmányának VII. része. Forrás: http://eudo-

citizenship.eu/NationalDB/docs/SRB%20FRY%20-%20Constitution%20-%201992%20-%20SRB.pdf (Letöltve: 2014.03.08.) 
105

 Kardos–Simándi: i. m. 827. o. 
106
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közül választ meg, a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság öt bíróját a Népképviselőház által 

javasolt 10 jelölt közül nevezi ki, míg a Legfelsőbb Semmítőbíróság általános értekezlete öt bírót az 

Igazságszolgáltatási Tanács és az Állami Ügyészi Tanács együttes ülésén javasolt 10 jelölt közül 

választ. Minden előterjesztett jelölt-listáról megválasztott jelöltek közül egynek az autonóm 

tartományokból kell lennie. Hivatalosan a testület nem határozta meg azokat a politikai kérdéseket 

(politikai doktrínát), melyeket „nem kíván” megtárgyalni, mivel azok a politikai pártokra 

tartoznak.
107

 

A horvát alkotmánybíróság – amennyiben úgy ítéli, meg hogy az adott jogszabály az alkotmánnyal 

vagy a törvényekkel nincs összhangban – akkor hatályon kívül helyezheti; amennyiben pedig sérti 

az emberi és szabadságjogokat vagy egyének és csoportok között egyenlőtlen helyzetet teremt, 

megsemmisíti az adott jogszabályt. Az alaptörvény értelmében a horvát alkotmánybíróság személyi 

testületét 13 bíró alkotja. Az alkotmánybíróvá válás feltétele, hogy az illető jelölt horvát állampolgár 

legyen, jogász végzettséggel rendelkezzen és legalább 15 éves munkatapasztalattal bíró ügyvéd 

vagy tudományos tevékenységet folytató egyén legyen. Jelöltállítási jog illeti meg az 

igazságszolgáltatási szerveket, a jogtudományi iskolákat, a kamarát, a jogászi szövetségeket, a 

politikai pártokat és a magánszemélyeket egyaránt. A parlament illetékes bizottsága meghallgatja a 

jelölteket és jelöltlistát készít. Az a jelölt szerzi meg a nyolcéves mandátumot, aki az összes 

parlamenti képviselő szavazatának a többségét megszerzi. 

Szlovéniában az alkotmánybíróságot 1991. december 23-án hozták létre.108
 Az alkotmánybíróságról 

szóló törvényt 1994-ben fogadták el, majd 1997-ben módosították, az eljárási szabályokat pedig 

2007-ben módosították. Az alkotmánybíróság jelenleg kilenctagú testületként működik. A jelölés az 

államfőt illeti meg, a Képviselőház pedig megválasztja őket az összes képviselő többségének a 

szavazatával kilenc évre, mely funkcióra nem választható meg újra.109
 Az alkotmánybíróság elnökét 

a tagok titkos szavazás útján választják meg három évre.110
 Szigorú összeférhetetlenséget határoztak 

meg számukra, így nem lehet alkotmánybíró, aki más állami tisztséget lát el, helyi önkormányzati 

tisztségviselő vagy valamely pártnak, vagy érdekszervezetnek a tagja.111
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A szerb, a horvát és a szlovén alkotmánybíróság feladatait három csoportra oszthatjuk, 

melyekben eltérő mértékben, de a politikai rendszert befolyásolni képesek:
112

 

 Kormánnyal szembeni: 

A törvényeknek és egyéb általános aktusoknak az alkotmánnyal, és nemzetközi 

szerződésekkel való összhangját, továbbá az egyéb általános aktusoknak a hatályos 

törvényeknek való megfelelését vizsgálhatja. Ebben az eljárásban lehetősége nyílik a 

testületnek, hogy a kormány és a miniszterek rendeleteit vizsgálat tárgyává tegye; ezzel 

pedig a kormány politikai döntéseire kihatással lehet. 

 Önkormányzatokkal szembeni: 

Szerbiában az autonóm tartomány(ok) és helyi önkormányzatok statútumának és 

általános aktusainak az alkotmánnyal, illetve a törvényekkel való összhangját 

vizsgálhatja. Horvátországban és Szlovéniában az ország területi beosztásának 

megfelelően a regionális és helyi (területi) önkormányzatok statútumának és általános 

aktusainak az alkotmánnyal, illetve a törvényekkel való összhangját vizsgálhatja. 

 Egyéb szervezetekkel szembeni: 

A szerb alaptörvény az alkotmánybíróság elé utalja azokat a döntéseket, melyek a 

közfeladatot ellátó szervekkel kapcsolatosak. Legnagyobb befolyásolási potenciál itt 

figyelhető meg, mivel közvetlenül a politikai pártok aktusairól, törvényes működésükről 

és betiltásukról is a taláros testület jogosult kizárólag dönteni. Emellett a 

szakszervezetek működése tekintetében is ellenőrzési jogosítványai vannak, amelyet a 

kormány használhat ki a maga javára, míg a kollektív szerződésekkel kapcsolatos 

felülvizsgálat során is nagy befolyásra tehet szert a szerbiai alkotmánybíróság a 

munkaadók és a munkavállalók befolyásolásában. 

A horvát alkotmánybíróság feladata az alkotmányjogi panaszok kivizsgálását, a 

joghatósági viták rendezését, az államfő felelősségre vonását, a pártok működésének 

felügyeletét, ellenőrzi a népszavazások és választások törvényességét, valamint 

fellebbviteli alkotmányossági útmutatót ad ki büntetőügyek esetében. 
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A szlovén alkotmánybírság feladatai közé tartozik a vitás kérdések megoldása, amely 

felmerülhet az állam és a helyi önkormányzatok között, bíróságok és más állami 

intézmények, a Képviselőház és a köztársasági elnök, vagy a kormányfő között.113
 

2.2.2. Államfő 

A kormánnyal szembeni ellensúlyt jelent az államfői intézmény. A parlamenttel azonos 

legitimációval rendelkezik, mivel közvetlen választás eredményeként nyeri el tisztségét 

mindhárom országban; így magával a kormányfővel szemben is szélesebb 

támogatottságot élvez. Ezt ellensúlyozandó az alkotmány leginkább reprezentatív 

feladatokat szán a köztársasági elnöknek. Mégis megfigyelhető, hogy az államfők 

szerepfelfogása mennyiben változékony, és mennyire képesek kiterjesztően értelmezni 

saját hatáskörüket.114
 

2.2.3. Közvetlen demokrácia 

A demokrácia képviseleti intézményeinek hatalma nem kizárólagos, mert a közvetlen 

demokrácia elve a népszavazáson/népi kezdeményezésen keresztül érvényesül. A szerb 

és a szlovén alkotmány kimondja, hogy a szuverenitás a polgároktól ered, melyet ők 

népszavazás, népi kezdeményezés, törvény-előterjesztési jog és szabadon választott 

képviselőik által gyakorolhatják; míg a horvát alaptörvény a képviseleti demokrácia 

mellett csupán a népszavazást említi. 

A szerb alaptörvényben garantált közvetlen demokrácia intézményei: 

 Törvény-előterjesztési jog: 

Az alkotmány kimondja, hogy minden népképviselőt, a kormányt, az autonóm 

tartomány képviselőházát valamint legalább 30 000 választópolgárt megillet a törvény-

előterjesztési jog.115
 A ritka használata miatt a törvény-előterjesztési jog a szakirodalom 

szerint nem tartozik bele a szélesebb értelemben használt közvetlen demokrácia 

fogalomkörébe. 
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 Népi kezdeményezés: 

„A népi kezdeményezés általában a törvényhozó szerv hatáskörébe tartozó döntések, 

jogszabályok meghozatalának a kezdeményezésére irányul. Szűkebb értelemben az 

alkotmányrevízió, illetve a törvényhozási eljárás kezdeményezésének a jogát jelenti a 

választók meghatározott része által.”116
 

 Népszavazás: 

Az alkotmány értelmében léteznek országos és helyi népszavazások. Népszavazást 

döntéshozatal vagy véleménynyilvánítás céljából lehet tartani, ennek elrendeléséről 

kizárólag a parlament jogosult dönteni. A parlamenti képviselők többségének vagy legalább 

100 000 választópolgár követelésére a Népképviselőház a hatáskörébe tartozó kérdésről 

népszavazást ír ki (tehát kötelező kiírnia és nincs mérlegelési joga).117
 Népszavazás tárgyát 

nem képezhetik a nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek, az emberi- és 

kisebbségi jogokról és szabadságjogokról szóló törvények, az adó- és egyéb pénzügyi 

törvények, a költségvetés és zárszámadás, a rendkívüli állapot bevezetése, a közkegyelem, 

sem pedig Népképviselőház választási jogkörébe tartozó kérdések. Az autonóm tartomány 

megszűnéséről is népszavazást kell kiírni. 

A horvát alkotmány értelmében szintén léteznek országos és helyi népszavazások. 

Népszavazás lehet kötelező vagy tanácsadó jellegű. A választópolgárok legalább 10%-ának 

ajánlása szükséges a népszavazás kiírásához.118
 A horvát alkotmány szerint 

alkotmánymódosítás esetén a köztársasági elnök is indítványozhat népszavazást a kérdésről, 

azonban ekkor a miniszterelnök ellenjegyzésére is szükség van.  A tiltott kérdések listája 

megegyezik a Szerbiánál említettekkel. 

Országos referendumokra ritkán kerül sor a két országban, ennek hátterében az állhat, hogy 

a politikai kérdéseket a pártok nem kívánják a lakosság elé vinni és szavazásokba 

bocsátkozni az ügyek eldöntésekor. Csupán az ország belső legitimációját és szuverenitását 

érintő témákban történt népszavazás. Szerbiában az elmúlt tíz év folyamán csupán 2006. 

október 28–29-én tartottak országos népszavazást az új alkotmány elfogadásáról. Az 

alacsony részvétel (45,35%) mellett megtartott referendumon a válaszadók 53,04%-a 
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támogatta az új alapokmányt, míg az ellenzők 1,47%-ot tettek ki a leadott voksokból.119
 

Horvátországban az első országos népszavazás témája a Jugoszláviától való függetlenedésre 

vonatkozott 1991. május 19-én.  86,56%-os részvétel mellett a horvátok 94,17%-a a függetlenség 

mellett szavazott, míg 1,2% a szövetségben való részvételre.120
 A horvátok második referendumán 

az Európai Unióhoz való csatlakozásról 2012. január 22-én tartottak népszavazást, ahol a 43, 51%-

os részvétel mellett a szavazók 66,27%-a támogatta az unióba való belépést, míg 33,13% ellene 

voksolt.
121

 

Szlovéniában a közvetlen demokrácia eszköztárából a következők garantáltak alkotmányos szinten: 

 Törvény-előterjesztési jog: 

Törvény-előterjesztési jog illeti meg a kormányt, a Képviselőház tagjait, továbbá ötezer 

választópolgárt.122
 Látható, hogy az alkotmány által garantált lehetőség kevesebb választópolgárhoz 

köti az előterjesztést, mint Szerbiában, ami arányban áll a lakosság számával. 

 Népszavazás: 

Az 1994-ben elfogadott, és máig négy alkalommal módosított törvény értelmében népszavazást a 

törvényhozás azokban a kérdésekben írhat ki, melyeket törvénnyel szabályoznak. A népszavazás 

eredménye ekkor köti a Képviselőházat, továbbá akkor is kötelező az eredménye, ha a kiírás 

kezdeményezője a képviselőházi tagok egyharmada, az Államtanács, továbbá 40 000 választópolgár 

volt a kezdeményezője. Az ügydöntő népszavazás mellett a törvény véleménynyilvánító 

referendumot is biztosít a választópolgárok számára. A népszavazás, akkor érvényes és eredményes, 

ha a választók több mint fele részt vett a szavazáson és a többség azonos álláspontot fogalmazott 

meg.
123

 A népszavazás tárgya alól három kivételt említ a törvény: nemzetközi szerződés tárgyát 

képező kérdés, a költségvetéssel összefüggő kérdéseket, továbbá azokat, melyeket gyorsított 

eljárásban fogadtak el az ország rendkívüli vagy honvédelmi érdeke vagy szükséghelyzet esetén.124
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 Népi kezdeményezés: 

Az alkotmány módosítását legalább 30 000 választópolgár kezdeményezheti, míg 

törvényjavaslatot 5 000 polgár jogosult indítani. A kezdeményezést a Képviselőháznak kell 

címezni és feltüntetni a módosítás tárgyát. Az országgyűlésnek a kézhezvételtől számított 60 

napon belül kell döntenie a kérdésben.125
 

Szlovéniában máig 13 referendumot tartottak többek között a képviselőházi választások 

módjáról 1996-ban, majd a vasútról, telekommunikációról és kereskedelemről 2003-ban.
126

 

Fontos megemlíteni, hogy az új alkotmány elfogadásáról nem rendeztek népszavazást az 

országban, így az EU és NATO-csatlakozásról szóló referendumot emelem ki az 

összehasonlíthatóság miatt. A két szervezethez való csatlakozásról 2003. március 23-án 

tartottak országos népszavazást. A szlovének nyugati elkötelezettségét jól mutatta, hogy a 

részvételi arány elérte a 60,29%-ot.
127

 Az EU-hoz való csatlakozást a megjelentek 89,61%-a 

támogatta és 10,39% ellenezte a belépést; a NATO-nál már alacsonyabb volt a támogatottság, 

66,02% a belépés mellett voksolt, míg 33,98% a biztonságpolitikai szervezettől való 

távolmaradást választotta.128
 

2.2.4. Nemzeti bank 

A nemzeti bank első felállítására 1884. július 2-án került sor, ekkor hozták létre ugyanis a 

Szerbia Királyság Nemzeti Bankját. 1920. január 20-án az új államviszonyoknak megfelelően 

megváltozott névvel, de azonos feladatkörrel jött létre a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 

Nemzeti Bankja, mely 1929. október 3-án a Jugoszláv Királyság Nemzeti Bankja nevet vette 

fel. A titói Jugoszlávia megalakulásától, 1946 szeptemberétől Jugoszlávia Nemzeti Bankja 

néven felelt a monetáris politikáért, a valuta stabilitásáért és a pénzügyekért a szövetség 

szintjén. A szövetségi szintű nemzeti bankot 2003-ban szüntették meg és az intézmény a 

feladatait 2003. július 19-től immáron Szerbiai Nemzeti Bank néven látja el csupán az érintett 

köztársaság területén. 
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A kormányok gazdaságpolitikai autonómiáját csökkenti a Szerbiai Nemzeti Bank (Narodna 

Banka Srbije – NBS), a Horvát Nemzeti Bank (Hrvatska Narodna Banka – HNB), valamint a 

Szlovén Nemzeti Bank (Banka Slovenije – BS) elnökének tevékenysége. Az alkotmányok 

kimondják, hogy a nemzeti bankok a köztársaságok központi bankintézményei; önállóak, 

munkájuk felett a Népképviselőház/Sabor/Képviselőház gyakorol felügyeletet és neki 

tartoznak felelősséggel.129
 A jegybankelnök erős legitimációját az adja, hogy az összes 

parlamenti képviselő többségével választják meg a tisztségre mindhárom államban. Az 

országok alkotmányozói az Európában kivételesnek számító német modellt alkalmazták, és 

nem rendelték alá a központi bankokat a pénzügyminisztériumoknak, mint számos Nyugat-

Európai államban.130
 Az NBS/HNB/BS ellensúlyi szerepét tovább erősíti azon rendelkezés, 

melynek értelmében a jegybank – a pénzügyminisztériummal egyeztetve – a kormánytól 

függetlenül felel a monetáris politika alakításáért. Így egyfajta együttműködésre van 

„kényszerítve” a kabinet és a központi bank, és kölcsönös konszenzus árán tudnak csak 

megegyezni. Szerbia kivételt képez 2012-től, ugyanis az ugyanezen évi jegybankról szóló 

törvény ellentmond a függetlenségnek és a kormány dominál felette.131
 

A három vizsgált ország eddigi bankkormányzóit nézve, szembeötlő, hogy a demokratikus 

stabilitás egyre magasabb fokán, egyre stabilabb kormányzók voltak az egyes országok élén. 

Szlovéniának máig mindösszesen három jegybankelnöke volt, akik sikeresen bevezették a 

tollárt, majd az euro-övezeti tagság kritériumait teljesítve az eurót is. Horvátországban, az 

1990-es években még gyakran váltották egymást az elnökök, míg 2000-től több mandátum 

elejéig Željko Rohatinski vezette az ország központi bankját. Szerbiában gyakori támadás éri 

a jegybankot a kormány részéről, így függetlensége veszélyben van folyamatosan. Ezt jelzi, 

hogy gyakran pártemberek kerülnek a vezetői tisztségben, ha viszont független vezeti az 

intézményt, akkor gyakran lemondással végződik bankkormányzói karrierjük. (A 

bankkormányzókat a 2. számú táblázat tartalmazza). 
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 Lásd Szerbia Köztársaság Alkotmánya 95. szakasz, Horvát Köztársaság Alkotmánya 53. szakasz, 
Szlovén Köztársaság Alkotmánya 152. szakasz. 
130

 Vö.: Körösényi–Tóth–Török Gábor: i. m. 364. o. 
131

 Európai Bizottság: a törvény veszélyezteti a jegybank önállóságát. 
Forrás: http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17087/Europai-Bizottsag-a-torveny-veszelyeztetni-a-

jegybank-onallosagat.html (Letöltve: 2012.08.06.) 
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2. számú táblázat: Bankkormányzók 

JSZK Szerbia Horvátország Szlovénia 

Vuk Ognjanović (n.a.) 
(1992.07.15. – 1993.07.15.) 

Mlađan Dinkić (G17 Plusz) 

 (2003.07.19. – 2003.07.22.) 

Ante Čičin-Šain 

(1990.08. –1992.05.) 

France Arhar 

(1991–2001) 

Borislav Atanacković (n.a.) 
(1993.07.15. – 1993.10.20.) 

Kori Udovički (–) 

(2003.07.23. – 2004.02.25.) 

Pero Jurković 

(1992.06. –1996.03.) Mitja Gaspari 

(2001–2007) Dragoslav Avramović (-) 
(1994.03.02. – 1996.05.15.) 

Radovan Jelašić (–) 

(2004.02.25. – 2010.07.28.) 

Marko Škreb 

(1996.03. –2000.07.) 

Dušan Vlatković (SPS) 
(1997.07.26. – 2000.11.27.) 

Dejan Šoškić (–) 

(2010.07.28. – 2012.08.06.) 

Željko Rohatinski 
(2000.07. –2012.07.08) 

Marko Kranjec 

(2007–2013) 

Mlađan Dinkić (G17 Plusz) 

(2000.11.28. – 2003.07.18.) 

 

Jovanka Tabaković (SNS) 
(2012.08.06.–) 

Boris Vujčić 

(2012.07.08.–) 

Boštjan Jazbec 

(2013.07.18.–) 

Forrás: a szerző munkája 

2.2.5. Parlamenti biztos 

A hatalommal szembeni ellensúlyok közül megemlítendő továbbá a parlamenti biztosi 

intézmény (ombudsman) is. Az első ombudsmant az 1809. évi svéd alkotmány alapján 

1810-ben a svéd parlament választotta meg.132
 Az ombudsman feladata, hogy az 

állampolgárok részére a közigazgatás által okozott jogsérelmekkel szemben jogvédelmet 

nyújtson, miközben támogatja a parlament ellenőrző funkcióját a kormánnyal és az 

államigazgatással szemben. Az intézmény csupán a XX. században terjedt tovább, így 

felállításra került Finnországban (1920), Norvégiában (1952), Dániában (1955); némi 

módosítással és feladatdifferenciálással pedig az Egyesült Királyságban (1967), Kelet-

Közép-Európa államaiban a rendszerváltások után, míg Franciaországban 2011-ben 

újjászervezték a működését.133
 A szövetségi államokban ritkán alkalmazzák, így sem az 

Amerikai Egyesült Államokban, sem pedig Németországban nem létezik szövetségi szinten 

ombudsman.
134

 Az USA-ban helyi szinten működnek ombudsmanok, míg Olaszországban 

regionális szinten találhatóak meg.135
 Érdekességként megemlíthető, hogy 1992-ben az 

Európai Unió is létrehozta az Európai Ombudsman intézményét. Az ombudsmanok 

jellemzésénél fontos utalni a feladatok típusára is, így napjainkra két típust 

különböztethetünk meg: általános és szakombudsmanokat.136
 

                                                           
132

 Kukorelli: i. m. 475. o. 
133

 U.o. 475. o. 
134

 Megjegyzendő, hogy Németországban négy tartományban tevékenykedik ombudsman, azonban a 
tartományi és szövetségi panaszbizottságok látják el túlsúlyban ezen funkciókat. 
135

 Körösényi–Tóth–Török: i. m. 585. o. 
136

 Szakombudsmanokat vagy a parlament választ (Magyarországon ilyen volt 2011. december 31-ig a 

kisebbségi, adatvédelmi és jövő nemzedéke ombudsman) vagy pedig valamely minisztérium speciális 
területre (oktatási ombudsman Magyarországon). 
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Sem a titói Jugoszláviában, sem pedig a későbbi Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban, vagy a 

2003-tól létrejövő Szerbia és Montenegró államszövetségében nem létezett föderatív szinten a 

parlamenti biztosi intézmény. A régiót elemezve a következő sajátosságokat említhetjük ki. 

Albániában 1999-ben hívták életre az ombudsmani intézményt, ahol egy általános biztos 

tevékenykedik országos hatáskörrel.137
 Bosznia – Hercegovinában három ombudsman 

tevékenykedik országosan, akiket a szövetségi parlament választ hat évre.138
 A 2007-ben 

elfogadott montenegrói alkotmány nevesíti az emberi jogok biztosát, illetve három helyettesét, 

akiket hat évre a parlament választ meg.139
 A macedón ombudsmant a parlament többsége 

választja meg nyolc évre; az intézmény felállítására 1997-ben került sor.140
 Koszovóban 2000 

óta tevékenykedik az általános emberi jogi ombudsman,141
 az ombudsmant és öt helyettesét a 

parlament egyszerű többségi szavazással választja meg öt évre.142
  

Horvátországban az 1992-ben felállított biztosi intézményben az általános ombudsman mellett 

három helyettest nevesít a törvény, akiket a parlament többségének szavazatával nyolc évre 

választanak meg.143
 Feladatkörük megegyezik a régióban honos típusokkal, vagyis általános 

emberi jogvédelmet nyújt az állampolgároknak. Szlovéniában 1993-ban választották meg az 

első ombudsmant az emberi jogok és szabadságok feladatkörére, őt a köztársasági elnök 

javaslatára a parlament 2/3-os többséggel választja meg hat évre.144
 Szlovéniában is 

monokratikus intézményrendszer működik, ahol az ombudsman alá négy helyettes van 

rendelve.
145

 

                                                           
137

 People’s Advocate/Legal Base. Forrás: http://www.avokatipopullit.gov.al/?p=849&lang=en  

(Letöltve: 2012. 01.23.) 
138

 Law on Amendments to the law on ombudsman for human rights of Bosnia and Hercegovina.  

Forrás: http://www.ombudsmen.gov.ba/materijali/o%20nama/lawonlawomb.pdf  

(Letöltve: 2012. 01.23.) 
139

 Zakon o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore.  
Forrás:http://www.ombudsman.co.me/docs/izvjestaji/Zakon_o_zastitniku_ci_ljudskih_prava_i_sloboda_

Crne_Gore.pdf (Letöltve: 2012. 01.23.) 
140

 Mandate. Forrás: http://www.ombudsman.mk/ombudsman/EN/about_the_ombudsman/mandate.aspx 

(Letöltve: 2012. 01.23.) 
141

 Misija Istitucija Ombudsmana. Forrás: http://www.ombudspersonkosovo.org/new/?id=1,54,54,54,s 

(Letöltve: 2012.01.23.) 
142

 Népi ügyvédről szóló törvény (Halk Avukati Yasasi). Forrás: 
http://www.ombudspersonkosovo.org/new/img/images/content/other/454056_Ligji_per_%20Avokatin_%

20e_%20Popullit_%20LIGJI_%20Nr_%2003-L-195%28turkish%29.pdf (Letöltve: 2012.01.23.) 
143

 The People’s Omdusman Act.  
Forrás: http://www.ombudsman.hr/en/regulation/121-the-peoples-ombudsman-act.html  

(Letöltve: 2012.01.23.) 
144

 Human Rights Omdudsman Law. Forrás: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/ustava-

zakoni/zakon-o-varuhu-clovekovih-pravic/?L=6 (Letöltve: 2012.01.23.) 
145

 Leadership. Forrás: http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/vodstvo/?L=6 (Letöltve: 2012. 01.23.) 
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Szerbiában, egy Európában ritka megoldást alkalmaznak, ugyanis három szinten 

működik az ombudsmani intézmény.146
 Országos szinten 2006-ban hozták létre az 

intézményt, az ombudsmant és négy helyettesét a parlament többsége választja meg öt 

évre. Hatáskörük a gyermekek jogait, a nemzeti kisebbségek jogait, az 

esélyegyenlőséget és fogyatékkal élők jogait valamint a szabadságvesztéssel járó 

bűnelkövetők körét öleli fel. Tartományi szinten a Vajdaságban működő ombudsman 

intézményét 2002-ben alapították; a parlamenti biztost és öt helyettesét hat évre a 

Tartományi Képviselőház kétharmados többsége választja meg öt évre, feladataik 

megegyeznek a köztársasági ombudsman hatáskörével. Helyi szinten pedig 15 

ombudsman működik az önkormányzatok körében. Ezen felül megemlítendő, hogy 

országos hatáskörrel létrehozták az adatvédelmi biztos intézményét is. (A régióban 

található parlamenti biztosokat összefoglaló táblázatot a 3. számú melléklet 

tartalmazza.) 

Amint az a 3. számú táblázatban látható Szlovéniában napjainkig négy személy töltötte 

be a parlamenti biztosi tisztséget. Horvátország esetében az 1992-1996 közötti 

időszakról nem található megbízható forrás, de a későbbi időszakban itt is három 

ombudsman tevékenykedett. Szerbia esetében 2007-től került betöltésre a tisztség, mely 

pozícióra 2012-ben újraválasztották a meglévő biztost. 

3. számú táblázat: Ombudsmanok 

Horvátország Szlovénia Szerbia 

Ante Klarić 

(1996.06.28.-2004.11.29.) 
Ivan Bizjak 

(1994.09. – 2000.09.29.) 

Saša Janković 

(2007.07.23. –) 

Jurica Malčić 

(2004.11.30. –2013.02.28.) 

Matjaž Hadžek 

(2001.02.21. – 2007.02.22.) 

Zdenka Čebšek–Travnik 

(2007.02.22. –2013.02.22.) 

Lora Vidović 

(2013.03.01.-) 

Vlasta Nussdorfer 

(2013.02.23-) 

Forrás: a szerző munkája 

 

 

                                                           
146

 Komjáti-Gardó Simona–Ördögh Tibor: Románia és Szerbia ombudsmani intézményrendszerének 
összevetése In: Hajas Barnabás–Szabó Máté (szerk.): Az ombudsmani intézmények újraszabályozása a 
21. században Magyarországon és Európában. Országgyűlési Hivatala, Budapest, 2012.145–170. 
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2.2.6. Területi hatalommegosztás 

A szerb alkotmány kimondja, hogy a köztársaság területe egységes és oszthatatlan, 

ennek értelmében unitárius államról beszélhetünk. Azonban az alaptörvény azt is 

tartalmazza, hogy az állami hatalmat a polgárok tartományi autonómiára és helyi 

önkormányzatra való joga korlátozza.147
  

Mára gyakorlatilag csak a Vajdaság Autonóm Tartomány élvezi ezeket a 

jogosítványokat, mivel Koszovó kinyilvánította függetlenségét. A tartomány jogai 

tekintetében védelemben részesül, ennek megfelelően az illetékes tartományi szerv 

keresetindítási joggal rendelkezik az alkotmánybíróságnál, amennyiben az autonómiára 

való joggal ellentétes jogszabály születik a köztársasági képviselőházban, illetve, ha a 

köztársasági kormány valamely rendelete sérti önállóságát. A horvát és szlovén 

alkotmány értelmében a köztársaság területe szintén egységes és oszthatatlan, ennek 

értelmében is unitárius államszerkezettel rendelkeznek. Azonban az alaptörvény azt is 

tartalmazza, hogy az állami hatalmat a polgárok regionális autonómiára és helyi 

önkormányzatra való joga korlátozza.148
  

A szerbiai alkotmány a helyi (települési) önkormányzatok három típusát határozza meg: 

150 helyi önkormányzatot, 23 várost és Belgrád fővárost. Az egész ország területét 5 

statisztikai régióra osztották, melyeket további 25 körzetre bontottak le, de ezeknek 

semmilyen politikai jogosultságuk nincs. A horvát alaptörvény a közigazgatási beosztás 

két szintjét különbözteti meg: 21 megyét (županija) (regionális önkormányzat); 429 

községet és 127 várost (helyi önkormányzat) különböztet meg. A szlovén alkotmányon 

2006-ban módosítottak az Európai Unióhoz való csatlakozáskor, így a következő 

közigazgatási beosztást hozták létre: az országot tizenkettő régióra (regija) osztották fel, 

melyben 210 községet (občina) határoztak meg (egy-egy községet több helyi 

önkormányzat alkot), a községek közül tizenegy úgynevezett városi községként (mestna 

občina) lett létrehozva. 

A szerb, a horvát és szlovén kabinetnek a közigazgatási és helyi önkormányzati 

miniszteren keresztül – a magyar közigazgatáshoz hasonlóan – jogosítványai vannak a 

helyi önkormányzatokkal szemben így törvényességi felügyeletet gyakorol felettük, 

                                                           
147

 Szerbia Köztársaság Alkotmány hetedik rész. 
148

 Ustav Republike Hrvatske član 132. 
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továbbá a törvényben meghatározott feltételek szerint feloszlathatja a község képviselő-

testületét azzal a megkötéssel, hogy az ideiglenes testületnek tükröznie kell a 

feloszlatott képviselő-testület politikai és nemzeti összetételét. A települési 

önkormányzatok is védelmet élveznek a központi államigazgatással szemben, így 

alkotmányban garantált joguk, hogy fellebbezéssel éljenek az alkotmánybíróságnál, 

amennyiben a köztársasági, állami szervek vagy az autonóm/regionális tartomány 

valamely szervének aktusai ellehetetlenítik a községi hatáskör gyakorlását. 
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3. PÁRTRENDSZEREK 

 

3.1. A rendszerváltás hatása a politikai életre 

3.1.1. Jugoszlávia 

A szocialista Jugoszláviában Tito halála után indultak meg a változások. A karizmatikus 

vezető halála után létrehozták az államelnökség intézményét, mely posztot rotációs alapon, 

évenkénti váltásban töltötték be a tagköztársaságok vezetői. A következő változás az 1980-

as évek második felében zajlott le, amikor a szövetség jövőjéről folyt vita. Ennek keretében 

a „dezintegrációs” (konföderációt szorgalmazó) és a centralizációt javasló erők csaptak 

össze, míg végül az 1988 októberében elfogadott alkotmánymódosítások következtében a 

központosítás kapott többséget. Ugyanezen évtől jelennek meg a tagköztársaságokban az 

első pártcsírák, majd az 1989-1990-ben elfogadott köztársasági alkotmányok bevezették a 

gyülekezési jogot és a többpártrendszert. A Jugoszláv Kommunista Szövetség felbomlása 

után a köztársaságokban működő kommunista pártok átalakultak; a pártok többsége ezután 

tagköztársasági szinten szerveződött, azonban alakultak nemzeti pártok (pl. a bosnyákok 

Demokratikus Akciópártja), továbbá baloldali és jugoszláv beállítottságú szervezet (pl. 

Jugoszláv Reformerők Szövetsége.149
 Az 1990-es köztársasági választásokon északi 

államokban az ellenzéki pártok jutottak hatalomra, Boszniában a nemzeti pártok, míg 

Szerbiában és Montenegróban a kommunisták utódpártjai. Az ellentétek ezáltal tovább 

fokozódtak Jugoszlávia jövőjéről, mígnem 1991-ben Szlovénia és Horvátország 

kinyilvánította függetlenségét és kezdetét vette a jugoszláv örökségért folytatott háború. Az 

1992-ben létrehozott Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban már nem léteztek szövetségi 

szintű pártok, hanem a két tagállam pártjai versengtek a választási eljárás logikája 

következtében. Azonban léteztek állandó szövetségek a hasonló ideológiát valló pártok 

körében, így például a Szerbiai Szocialista Párt és a Montenegrói Szocialisták 

Demokratikus Pártja (Demokratska Partija Socijalista Crne Gore – DPS) között. Szerbia és 

Montenegró közötti ellentétek következtében 1993-ban a montenegrói pártszerkezet 

átalakult a DPS szakadása következtében. A 2003 és 2006 között működő Szerbia és 

Montenegró Államközösségében már nincsenek föderatív pártok és szövetségek sem. 
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 Kardos–Simándi: i. m. 822. o. 
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3.1.2. Szerbia
150

 

Az 1980-as években Jugoszláviát gazdasági válság sújtotta, melynek hatására felerősödtek a 

nemzeti célokat szorgalmazó szerb centralista tervek. Ez akkor vált leglátványosabbá, 

amikor Slobodan Milošević megszerezte a Szerb Kommunista Szövetség elnöki tisztségét, 

majd új alkotmányával csökkentette a tartományok jogait. Szerbia esetében is az 1989-

1990-es években indult meg a pártosodás, azonban az alakuló ellenzéki pártok többsége az 

antikommunizmus mellett a nemzeti célokra is nagy hangsúlyt fektettek. Az első többpárti 

választásokon az ellenzéki pártok önállóan méretették meg magukat. Az 1990-es években 

sorra alakultak meg az ellenzéki pártok, viszont valódi ellensúlyt nem tudtak képezni a 

szétaprózottság miatt. Tartós együttműködések vagy szövetségek sem alakultak ki közöttük 

az 1990-es években, csupán rövid életű megállapodások születtek (1991. március – Szerb 

Nemzeti Tanács; 1991. május – Egyesült Szerb Demokratikus Ellenzék; 1992. május 23. és 

1994. március 15. között – Szerbiai Demokratikus Mozgalom; 1996. március és 1997. 

között – Együtt koalíció). Az 1990-es évek háborús időszakában a szerbiai politikai élet 

nagymértékben radikalizálódott, de fontos kiemelni a Szerbiai Szocialista Párt mindvégig 

megőrizte hegemón erejét a pártrendszerben. 

Slobodan Milošević uralkodását a politológiai irodalom két részre osztja: az első időszakot 

(1987-1990) a szocialista rendszer körülményei határozták meg, míg a hosszabb második 

periódust (1990-2000) a többpártiság és a demokratikus rendszer bizonyos intézményeinek 

bevezetése jellemzett.151
 Milošević a hatalomra kerülése előtt végigjárta a pártbürokrácia 

lépcsőfokait, melyre ambíciója és tehetsége egyaránt megvolt, majd sikeresen kijátszotta a 

szerb nemzet addig elfojtott nemzeti érzelmeit, és ennek nyílt hangoztatása által sikerült 

megnyernie a tömegek támogatását; továbbá az első olyan vezetővé válni Titó halála óta, 

aki mobilizálta a társadalmat.152
 Ezen támogatottsága segítette abban, hogy kiváljon a 

pártoligarchiából és kiemelkedő vezetővé válhasson. Uralkodásának második szakaszában 

történik meg az alkotmányos és kormányzati rendszer személyre szabása. Ennek keretében 

történik meg az ún. parlamentáris racionalizálás, a törvényhozás hatalmának korlátozása és 

                                                           
150

 A rendszerváltás utáni Szerbiával Major Nándor politikai esszéi nyomán tudunk mélyebben 
megismerkedni, akinek a 2000-2003 közötti sajtóban megjelent írásait gyűjtötték össze egy kötetbe. 
151

 Slobodan Antonić (2002): Slobodan Milošević 1987-1997 közötti uralkodása: kísérlet a tipológiai 
meghatározásra. 82. o. In: Bárdi Nándor–Filep Tamás Gusztáv (szerk.): Viszolygás a várostól. A szerb 
társadalomtudomány Milošević  Szerbiájáról. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002. 
152

 1988 nyarán tartott ún. igazság tömeggyűlései voltak ezek, melyeken több százezer ember vett részt és 
hallgatta meg a vezető szónoklatait a híres rigómezei beszéde után. 
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az elnök szerepének növelése.153
 Az elnöki hatalom megszerzésénél fontos tényező volt az 

1988-ban megszerzett karizmatikus vezetői attitűd. Ami viszont az elnöki hatalom 

megtartását illeti, ebben az alkotmányozói biztosra kívántak menni és szinte 

eltávolíthatatlanná tették.154
 Hatalmának erősítését szolgálta az is, hogy az első délszláv 

válság idején sikeresen kibővítette az elnök jogköreit háborús állapot idejére, majd 

összemosták a rendkívüli és hadiállapot fogalmát. Politikusi rátermettségét és túlélését 

bizonyítja a megannyi válság sikeres túlélése.155
 A miloševići rendszer megítélésében élénk 

vita folyik, hogy a zsarnokság ezen formáját milyen tipológiába lehet beilleszteni. A lefolyt 

polémia érdemi eredményeként ma cezarisztikusnak tartja a szakirodalom Slobodan 

Milošević vezetését, méghozzá átmenetinek, melyben a társadalom egy autoritásból egy 

demokratikus rendszerbe változik.156
 

Miután 1999-ben, a NATO támadások meggyengítették Slobodan Milošević hatalmát a 

politikai ellenzék ezt érzékelve – és feltehetően nyugat–európai vezetők javaslatára157
 – az 

autoriter államfő hatalmának megdöntésére készült. 2000. január elején 18 párt 

koalíciókötésével létrejött a Szerbiai Demokratikus Ellenzék (Demokratska Opozicija 

Srbije–DOS),
158

 melyen belül a Demokrata Pártnak (Demokratska Stranka–DS) és a Szerb 

Megújhodási Mozgalomnak (Srpski Pokret Obnove–SPO) volt meghatározó szerepe, utóbbi 

azonban még ugyanazon évben kilépett a szövetségből.159
  

A 2000. szeptember 24-én megtartott választásokon meggyőző fölénnyel a DOS győzött, 

mivel Vojislav Koštunicát szerette volna a szerb és a montenegrói lakosság többsége a 

Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elnökének, ami a régi, Milošević által támogatott 

jugoszláv és szerb kormány legitimációját megkérdőjelezte. A belgrádi hatalom azonban 

nem ismerte el az ellenzék győzelmét, ami tiltakozáshoz vezetett, tömeges nagygyűléséket 

és utcai ellenállást eredményezett. Október 5-én a legfontosabb állami intézményeket a 
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tiltakozó tömeg elfoglalta, ezzel hatalomra segítetve az ellenzéket, mely győzelmet az 

alkotmánybíróság is utólag elismerte. Október 16-án a DOS, a Szerbiai Szocialista Párt 

(Socijalistička Partija Srbije–SPS) és az SPO vezetői, valamint a szövetségi elnök, Vojislav 

Koštunica és Szerbia Köztársaság elnöke, Milan Milutinović aláírták az ideiglenes kormány 

felállításáról szóló megállapodást, valamint megegyeztek a köztársasági parlamenti 

választások kiírásáról. A 2000. decemberi választásokon az ellenzéki DOS kétharmados 

többséget szerzett a parlamentben. A parlamenti választásokon a polgárok 55%-a jelent 

meg. A 250 fős parlamentben 176 mandátumot kapott a DOS – mely kormányt is alakított, 

míg a korábban hatalmon lévő szocialisták 37, a radikálisok 23, és a Szerbiai Egység Párt 

(Stranka Srpskog Jedinstva–SSJ) 14 mandátummal ellenzékbe került. Megalakul az első 

demokratikus kormány, melynek elnöke Zoran Đinđić lett.160
 

A rendszerváltás hatására a szerb politikai élet felpezsdült. A korábban „elhallgattatott” 

ellenzéki vezetők összefogtak, és a megmaradt 17 párt közös kormányt alakított. A 

kormányfő-helyetteseket tekintve számos – korábban a közvélemény számára – ismeretlen 

személy neve került elő. A sokpárti kormányban a DS vezetésével szerepet kaptak a 

Szerbiai Liberálisok, a Demokratikus Alternatíva (Demokratska alternativa–DA), a 

Szociáldemokrata Unió (Socijaldemokratska unija–SDU), a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ), a Szociáldemokrata Párt (Socijaldemokratska partija–SDP), a Vajdasági 

Reformerek, a Szerbiai Kereszténydemokrata Párt (Demohrišćanska stranka Srbije–

DHSS), a Vajdasági Koalíció (Koalicija Vojvodina–KV), az Új Demokrácia (Nova 

Demokracija–ND), a Szerbiai Munkáspárt, a G17 Plusz, valamint a szandzsáki Bosnyák 

Demokrata Párt (SanDS).  

A politikai életben való jártassággal kevés politikus rendelkezett, ezért tanulóidőszaknak 

számított számukra az első kormányzati időszak. Az első koalíciós kormány minisztereit és 

kormányfő-helyetteseit tekintve megállapítható, hogy kevesen maradtak meg a politika, 

mint hivatás mellett, és váltak professzionális pártpolitikusokká. Azok viszont, akik 

sikeresen vették az akadályokat befolyásos pozícióba kerültek később. Boris Tadić, a DS 

által delegált védelmi miniszter két cikluson keresztül az ország államfője és pártja elnöke 

volt; Čedomir Jovanović, akkori DS által delegált kormányfő-helyettes, ma a parlamenti 

képviselettel rendelkező Liberális Demokrata Párt (Liberalna Demokratska Partija–LDP) 
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elnöke; Božidar Đelić, egykori DS pénzügyminiszter 2012-ig EU-integrációért felelős kormányfő-

helyettes volt; Tomica Milosavljević pedig a G17 Plusz színeiben 2002-től 2011-ig felelt az egészségügyi 

tárca irányításért.  

A politikai élet megnyílásával és a szabad politizálással konfliktusok sora is előkerült. A kormányon 

belüli feszültségeket nehezen tudták orvosolni, az elégedetlenségek következtében 2001 augusztusában a 

jugoszláv köztársasági elnök által vezetett Szerbiai Demokrata Párt (Demokratska Stranka Srbije–DSS) 

bejelentette, hogy kilép a DOS-ból, de Zoran Đinđić miniszterelnöknek sikerült megőriznie a parlamenti 

többséget. 2003-ban azonban Đinđić gyilkosság áldozata lett, utóda Zoran Živković képtelennek 

bizonyult összetartani a hatalmi koalíció pártjait, így 2003 végén előrehozott választásokat tartottak. A 

későbbi időszak politikai megnyilvánulásait és a kormányzati váltógazdaságot a DS és a DSS 

ellenségeskedései határozták meg, majd pedig a jobboldalon megjelent a Szerb Haladó Párt (Srpska 

Napredna Stranka–SNS), mely 2012-től az államfői tisztségben és a koalíciós kormányban is 

részesedhet. 

3.1.3. Horvátország 

A horvát demokratizálódás a kelet-európai történésektől megkésve, 1989 decemberében kaptak 

lendületet, amikor Ivica Račan személyében reformpolitikus került a Horvát Kommunisták Szövetsége 

élére. 1990 elején engedélyezték a többpártrendszert, noha a Horvát Demokrata Közösség (Hrvatska 

demokratska zajednica–HDZ) és a Horvát Szociálliberális Párt (Hrvatska socijalno-liberalna stranka–

HSLS) már 1989 első felében megszerveződött. 1990 áprilisában immáron többpárti választásokat 

tartottak, amikor a Franjo Tuđman által vezetett HDZ elsöprő győzelmet aratott, ugyanis 48%-os 

szavazatarányt ért el a törvényhozásban. A reformkommunista Horvát Kommunisták Szövetsége–

Demokratikus Változások Pártja (Savez komunista hrvatske–Stranka demokratskih promenja – SKH–

SDP) 28%-os támogatottsággal a második lett, a Nemzeti Megegyezés Koalíciója (Koalicija narodnog 

sporazuma–KNS) pedig 15%-ot kapott.
161

 Az új összetételű horvát törvényhozás legfontosabb 

feladatának egy új horvát alkotmány megalkotását tartotta, melyet 1990. december 22-én el is fogadtak. 

A függetlenségről szóló népszavazás kiírását pedig 1991. május 19-ére tették, amikor a lakosság többsége 

– 87%-os részvétel mellett a horvátok 94%-a – az önálló államiság mellett döntött, így az alkotmányt is 

ennek megfelelően módosították, és 1990. június 25-én kikiáltották Horvátország függetlenségét.162
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A függetlenség kikiáltása után kezdetét vette a délszláv háború, melynek katonai és 

biztonságpolitikai elemzése nem képezi a dolgozat tárgyát. Megemlítendő, hogy a 

függetlenség után létrehozott intézmények stabilizálták a politikai életet, amihez 

nagymértékben hozzájárult a HDZ egy évtizedes kormányzása is. A rendszer stabilnak 

bizonyult a háborús időkben, azonban a demokratikus mércéje vitatható. A háború 

időszakában a jobboldali kormányok gyakran váltották egymást, csakúgy mint a 

miniszterek, de akadtak köztük olyanok, akik hosszabb ideig is képesek voltak politikai 

karriert befutni úgy, hogy eközben Tuđman ne érezze veszélyben pártelnöki és állami 

funkcióit. 

3.1.4. Szlovénia 

Az 1980-as években a szlovén politikusok azon dilemmával találták szemben magukat, 

hogy a Nyugathoz való csatlakozás Jugoszlávián belüli entitásként történjen-e vagy 

pedig egy önálló Szlovénia keretében. A föderáció súlyos feszültségekkel küzdött, 

amelyre a megoldást Belgrád a centralizálásban látta, míg ez a szlovének számára 

elfogadhatatlan volt. Végül a szlovének az önálló államiság mellett döntöttek és 

kikiáltották függetlenségüket, majd a tíznapos háborúval sikerült lezárniuk a közös 

múltat a délszlávokkal. Az ország önállóságát a nemzetközi közösség két év után 

elismerte, az Európai Közösség tagállamai pedig 1992. január 15-én elismerték a 

független szlovén államot.163
 

A demokratizálódás időszaka 1989-ben kezdődött el – a többpártrendszer 

engedélyezésekor – azzal, hogy a választásokon a kommunista rendszer bukása és az 

önálló Szlovénia megteremtése érdekében több párt koalícióra lépett és létrehozta a 

Szlovén Demokratikus Ellenzéket (Demokratična opozicija Slovenije–DEMOS).
164

 A 

szövetség létrehozására 1989. december 7-én került sor, elnökévé Jože Pučnikot 

korábban emigrációba kényszerült politikust választották meg, aki egyben a Szlovénia 

Szociáldemokrata Pártja (Socijaldemokratska stranka Slovenija–SDSS) vezetője is volt.  
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A DEMOS programjának alapját a Májusi deklaráció jelentette:165
 

 szuverén szlovén államot; 

 önállóan dönteni a délszlávokkal és Európában élő népekkel kialakítandó 

kapcsolatokról; 

 az emberi szabadságjogok tiszteletben tartása, politikai pluralizmuson alapuló 

demokrácia, stb. 

Alapítója volt a Szlovén Kereszténydemokraták, a Parasztpárt, a Szlovén Néppárt, a 

Szlovén Demokrata Szövetség, a Szlovénia Szociáldemokrata Pártja és a Szlovéniai 

Zöldek, valamint több kisebb párt. 1990. áprilisi parlamenti választásokon a szövetség 

54,81%-ot ért el, míg ellenzékbe kerültek a reformkommunisták, a szocialisták és a 

liberális demokraták pártja. A koalíció a győzelem után megváltoztatta nevét, és 

immáron Szlovén Demokratikus Hatalom (Demokratska moč Slovenije–DEMOS) néven 

irányították az országot, és megalakult Lojez Peterle kabinetje.166
 A koalíciós 

legnagyobb sikerének az 1991. június 25-én elfogadott Szlovén Függetlenségi 

Nyilatkozatot tartják. 1991. december 30-án a belső feszültségek miatt a 

kormánykoalíció felbomlott, majd 1992 tavaszán ismét parlamenti választásokat 

rendeztek, ahol az erőviszonyok átalakultak és hatalomra kerültek a liberális 

demokraták, akik rövid időszakot leszámítva 2011-ig részesei voltak a 

kormánykoalíciónak. Az újonnan megalakuló kormányban számos Peterle-kormánytag 

is helyet kapott, amivel a folytonosságot is tükrözték. 

A szlovén pártpolitikusok többsége már a korábbi kommunista időszakban is 

valamilyen pártfeladatot látott el, így a rendszerváltáskor reformra került sor. Ennek 

köszönhetően a szlovén pártpalettán több szociáldemokrata irányultságú pártot és 

baloldali irányú politikust találunk, mint nyugati demokráciákban. Ennek 

következménye a szociáldemokrata szavazókért folyó állandó harc, illetve bizonyítéka 

az, hogy napjainkig baloldali értékrenddel bíró személy tölti be az államfői tisztséget.  
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3.2. Politikai törésvonalak 

3.2.1. A politikai törésvonal fogalma 

„A politikai törésvonalak a társadalom politikailag releváns csoporttagolódását jelentik, 

amelyben a csoportkonfliktusok egyszerre jelentkeznek szociokulturális csoportok szintjén.”167
 

A törésvonalak politikai konfliktusokban jönnek létre és mélyülnek el. Olyan konfliktusokban, 

amelyek tartósan fennállnak, megosztják a politikai szereplőket, és amelyek mentén a pártok 

politikailag mobilizálni tudják a népességet. Abban pedig, hogy a törésvonalak közül melyek 

válnak a politikai tagoltságot meghatározó tényezővé a politikai aktorok szerepe döntő. Nyugat 

– Európában két fő politikai törésvonal létezik: a vallás és a munkadói-munkavállalói 

konfliktus.
168

 

3.2.2. A délszláv állam törésvonalai 

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság létrejöttekor az etnikai konfliktus vált dominánssá, 

mintahogyan azt a korábbi fejezetekben láthattuk. Ebben az időszakban a centralizációra 

törekvő egységes jugoszláv nemzet kialakítása került szembe a horvátok és a szlovének erős 

nemzettudatával, akiknek az Osztrák-Magyar Monarchiában kialakult identitása akkor 

létrehozta az osztrák és magyar politikai elittel szembeni politikai törésvonalat és részben ezen 

ok miatt szűnt meg az első világháború után a monarchia.169
 Ezt az etnikai törésvonalat tovább 

erősítette a gazdasági megosztottság, tehát a fejlettségi különbségek az egyes területek (észak-

nyugati és dél-keleti) között. 

A szocialista Jugoszláviában a királyság időszakából örökölt törésvonalak kiigazítására 

törekedtek. Ennek keretében az ország megszervezésének a föderációs elvet alkalmazták, 

melyben a nemzetek (és nemzetiségek) egyenjogúságát hirdették, továbbá a gazdasági 

kiegyenlítés is középpontba került az elégedetlenségek fékezése érdekében. Az 1974-es 

szövetségi alkotmány ennek volt egy kézzelfogható eredménye, amikor a titói vezetés a 

decentralizációt kiterjesztette, mégis megkívánták őrizni a centralizált vezetési gyakorlatot. Az 

új alaptörvény kívánat orvosolni a felszín alatt meghúzódó etnikai feszültségeket, azonban nem 

járt sikerrel, mivel a korábbi törésvonal megmaradt, azonban kibővült a macedón és a bosnyák 

nemzetekkel. A törésvonal csúcspontját pedig jelenti az első délszláv háború történései. 
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3.2.3. A szerb politika három törésvonala 

Szerbiában a történelmi hagyományoknak és az ország geopolitikai fekvésének 

következtében az európai jellemzőktől eltérő politikai törésvonalak alakultak ki. A 

legutóbbi, 2002-es népszámlálás adatai szerint – Koszovó nélkül – Szerbia polgárainak 

84,1 százaléka keleti ortodoxvallású, 6,24 százalék római katolikus, 4,82 százalék 

gyakorolja az iszlám tanításait, míg 1,44 százalék vallotta magát valamely protestáns 

vallás követőjének. Habár az alkotmány világi államként határozza meg a 

köztársaságot, valójában az ortodox pátriárkának nagy befolyása van a politikai 

események alakításába – mint tette Koszovó függetlenségének kikiáltása idején. A 

munkaadói és a munkavállalói konfliktusok száma elhanyagolható, mivel továbbra sem 

számottevő az érdekellentét közöttük. A felek többnyire békésen meg tudtak egyezni, 

így ez a törésvonal is hiányzik a szerb pártrendszerből. A Nyugat–Európában 

megszokottól eltérően Szerbiában az etnikai ellentétek dominálnak leginkább, ezt követi 

a múlthoz való viszony,170
 majd pedig 2008-tól kezdődően a nyugati világ felé 

integrálódás került előtérbe az izolációs/semlegességi szándékkal szemben. 

Etnikai ellentétek: 

Az etnikai ellentét mélyebb elemzéséhez szükséges tudnunk az ország lakosságának 

nemzeti és etnikai megoszlását, melyet a 4. számú táblázat szemléltet. 

Az etnikai ellentét, mint politikai törésvonal a szerb nemzet és a „többi” államalkotó 

tényező viszonylatában értelmezhető. Mivel a lakosság közel 83 százalékát a szerbek 

alkotják, így számos területen fogalmazták meg kizárólagos jogosítványaikat a múltban; 

történt mindez a kisebbségek elnyomásával, a hagyományaik és kultúrájuk 

gyakorlásának ellehetetlenítésével. A szerb többségi nemzet ezen kizárólagosságra való 

törekvése már hosszú idő óta megfigyelhető, mely számos helyi konfliktust és háborút 

eredményezett. Etnikai ellentétekre vezethetőek vissza az 1990-es évek balkáni háborúi, 

valamint a koszovói albánokat ért atrocitások is. Az etnikumok békés egymás mellett 

élése csupán utópia maradt, mivel minden őket ért sérelmet etnikai konfliktusként 

állítottak be a médiában. Amely ezután a lakosságot feltüzelte, és beláthatatlan tettekre 
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ösztönözte mindegyik részes felet. Máig megoldatlan a szerb-albán ellentét, mely 

Koszovó függetlenségéhez vezetett, vagy a Vajdaságban évek óta tartó magyar-szerb 

ellenségeskedés; mindez azonban elmondható a többi etnikum esetében is, amelyek 

viszont kis számukat tekintve képtelenek átlépni a média ingerküszöbét. 

4. számú táblázat: Szerbia lakosságának nemzeti és etnikai megoszlása a 2002-es népszámlálás alapján 

(Koszovó nélküli)171
 

 Nemzeti és etnikai kisebbség 
Összesen 

 
Nemzeti és etnikai 

kisebbség 

Összesen 

FŐ % FŐ % 

1. szerbek 6 212 838 82,86 14. bunyevácok 20 012 0,27 

2. magyarok 293 299 3,91 15. 
muszlimok (mint 

nemzetiség) 
19 503 0,26 

3. bosnyákok 136 087 1,82 16. ruszinok 15 905 0,21 

4. romák 108 193 1,44 17. ukránok 5 354 0,07 

5. jugoszlávok 80 721 1,08 18. szlovének 5 104 0,07 

6. horvátok 70 602 0,94 19. koszovói albánok 4 581 0,06 

7. montenegróiak 69 049 0,92 20. németek 3 901 0,05 

8. albánok 61 647 0,82 21. oroszok 2 588 0,03 

9. szlovákok 59 021 0,79 22. csehek 2 211 0,03 

10. vlachok 40 054 0,53 23. egyéb 11 711 0,16 

11. románok 34 576 0,46 24. nem nyilatkozott 107 732 1,44 

12. macedónok 25 847 0,35 25. ismeretlen 75 483 1,01 

13. bolgárok 20 497 0,27 Összesen 7 498 001 100 

 

Szerbiában a fenn vázoltakhoz hasonlóan elemzők egy nacionalista-polgári ellentétet 

tüntetnek fel.
172

 Ezek szerint a polgári opcióba tartozik a DS, a G17 Plusz, az LDP, és 

más szervezetek, melyek részesei voltak a DOS-nak; középen foglal helyet a 

nacionalista-demokrata csoporthoz tartozó Szerbiai Demokrata Párt (Demokratska 

Stranka Srbija–DSS), SPO és Új Szerbia (Nova Srbija–NS); míg a nacionalista 

tengelyen a Szerb Radikális Párt (Srpska Radikalna Stranka–SRS) és a szocialisták 

találhatóak. 

A múlthoz való viszony: 

A lakosság döntő többsége még mindig nosztalgiával gondol vissza a Josip Broz Tito 

által irányított „emberarcú szocializmusra”; kevesebben ugyan, de hasonló érzelemmel 

viseltetnek annak folytatására, a Milošević–rezsimre; ezért a 2000 körüli változások 

idején hatalomra került korábbi ellenzéknek szinte a semmiből kellett újjáépítenie 
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magát, az embereket azonban nem tudták elszántságukkal és munkájukkal meggyőzni. 

A rendszerváltás szükségképpen egy sor reform meghozatalára kötelezte a 

kormányokat, amelyek a szerb lakosság helyzetét negatívan befolyásolta. A 

rendszerváltó pártok támogatottsága és az irántuk érzett bizalom ezért fokozatosan 

csökkent. A 2008-ban Szerbiát elérő gazdasági világválság pedig tovább rontott az 

amúgy is alacsony bizalmi indexszel rendelkező pártok helyzetén, mivel 

megszorításokat kellett bevezetniük a szociális rendszerben. Manapság ezért 

farkasszemet néznek egymással a múltra emlékeztető szocialisták, radikálisok és a 

jólétet ígérő demokrata érzelmű politikai pártok.  

Az ideológiai konfliktus kimutatható az emberek tudatában, viselkedésében, sőt 

magában a politikai kultúrában is. „Ami egy nép vagy politikai közösség kollektív 

tudatába bevésődött, az mély nyomokat hagy az általános politikai életre és a politikai 

intézményekre.”173
 Ebből az ellentétből kifolyólag azután számos más konfliktus 

nyomán is ugyanazok a táborok kerülnek egymással szembe a „titoizmus” iránt érzett 

nosztalgia miatt.  

Európai integráció vs. izoláció: 

A rendszerváltás után hatalomra kerülő pártok mindegyike elkötelezett volt a nyugati 

világ felé, elsősorban az Európai Unióhoz való integrációban. Ennek első jelzése az 

volt, hogy a Népképviselőház 2004 októberében elfogadta az ország európai jövőjéről 

szóló határozatot.174
 Kormányügynökségként felállították az Európai Integrációs 

Titkárságot, melynek feladatává a csatlakozáshoz szükséges teendők ellátását tették. Az 

egyes kormányok aktivitása azonban eltérő volt. Vojislav Koštunica távolságtartóbb 

politikát folyatott, míg a DS sürgette az integrációt. A 2008-as elnökválasztás tétjeként 

fogalmazták meg először a választás kényszerét az európai jövő és az izoláció között. 

Ekkor Boris Tadić (DS elnöke) támogatóit az integráció jelszavával kívánta meggyőzni, 

míg ellenfele Tomiszlav Nikolić (akkor még a radikális párt alelnökeként) a teljes 

izolációt szorgalmazta. A 2008 májusában megtartott rendkívüli parlamenti 

választásokon logikus következményként szintén ezen választás tétje jelent meg. A 

demokraták vezetésével az Európai Szerbiáért (Za evrpsku Srbiju–ZES) választási 
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szövetség alakult meg, mely győzelmet aratott a többi párt felett. A közvélemény-

kutatások szerint is a lakosság stabil 60 százaléka támogatja az integrációt. A háborús 

bűnösök felkutatása és átadása az ICTY-nak megnyitotta az utat az EU tagság felé, így 

az EU külügyminiszterei megadták Szerbia számára a tagjelölti státuszt.175
 A 2012-es 

elnök és parlamenti választásokon ismét az EU integráció került napirendre, azonban a 

politikai pártok között továbbra is jelen van a rusofilizmus, illetve a semlegesség iránti 

igény, mely a pártok között okoz további törésvonalat. 

Törésvonalak és a pártok pozíciói 

A Szerbiában kialakult politikai törésvonalak az egész pártrendszert strukturálják, s a 

pártrendszerben végbement változások e törésvonalak szempontjából is értelmezhetők. 

Szerbiában a 2000-es rendszerváltás után az etnikai konfliktusok és az EU/izolációs 

törésvonal a pártok helyzetét nagymértékben determinálta, melyet az 1. számú ábra 

mutat. 

1. számú ábra: Törésvonalak és a szerb pártok pozíciói 

 

A Szerb Radikális Párt a korábbi magatartásához hasonlóan vitába száll a nemzeti 

kisebbségeket ért sérelmekkel, és tovább folytatja korábbi retorikáját. Az ország 

jövőjének tekintetében a teljes izoláció híve, pontosabban nyíltan Oroszország-párti. A 

szocialistáknál elmozdulás történt, mivel korábbi kirekesztő gondolkodásukat a 2008-as 
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hatalomra kerülésük következtében végbemenő „szalonképessé tétel” miatt fel kellett 

adniuk. Így mind programjukban, mind retorikájukban egy szociálisan érzékeny, 

gondoskodó és EU-párti szervezet képét tükrözik napjainkban. Szintén elmozdulás 

tapasztalható a Vojislav Koštunica vezette DSS-nél is. Koszovó egyoldalú 

függetlenségének kikiáltása arra késztette a pártvezetést, hogy a tartomány megtartása 

érdekében a koszovói albánok ellen forduljon (retorikájában). Ellentmondásként 

azonban a többi párttól eltérően az ország katonai semlegességét szorgalmazza. 

Tomislav Nikolić miután szakított a radikális párttal létrehozta a Szerb Haladó Pártot és 

a tőle korábban megszokott szélsőjobboldali szólamokat mérsékelt véleményalkotás 

váltotta fel; elkötelezett híve lett az EU-integrációnak (Oroszországgal való baráti 

viszony ápolása mellett), a koszovói vezetéssel hajlandó tárgyalásokat folytatni. A 

Demokrata Párt köré csoportosuló szervezetek (G17 Plusz – ma URS, VMSZ, stb.) 

egyaránt a nemzetközi normáknak megfelelő etnikai tolerancia híve, valamint az EU 

csatlakozás legfőbb támogatója. Az Európa-barátokat csupán az LDP elkötelezettsége 

„szárnyalja felül”, mivel parlamenti ellenzékként az etnikai konfliktusok nem megfelelő 

kezelését rója fel a kormányzó demokratáknak, valamint az integráció felgyorsítását 

kéri számon a hatalmi koalíciókon. 

3.2.4. A horvát politika törésvonalai 

A horvát politikában három típusú törésvonalat tudunk megkülönböztetni, melyekben 

altípusok találhatóak. A felmérések szerint történelmi törésvonalként van jelen a 

centrum–periféria ellentét és az államiság kérdése; posztszocialista törésvonalként 

megjelenik a kommunista rendszer hívei és ellenfeleinek a szembenállása; továbbá 

modern törésvonalként az egyház–szekularizáció, a város–vidék és a munka–tőke 

ellentéte.176
 

Az első délszláv válság időszakában volt a legdominánsabb az etnikai törésvonal. 

Ugyanis a felbomló félben lévő Jugoszlávia területén a horvátországi szerbek (a 

horvátországi lakosság 12%-a) egyszer csak a korábbi többséghez képest Horvátország 

kisebbségi helyzetébe kerültek. Ezt nehezen lehetett elfogadni, különösen azért, mert az 

1990-es horvátországi választások után a HDZ és Horvát Jogpárt is szerbellenes 
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megnyilatkozásokat tettek. Mint ismeretes a konfliktus a krajinai szerbek (egykori 

határőrvidéken élők) és a horvátok között fog kirobbanni 1991-ben.
177

 A törésvonal 

feloldása pedig az 1990-es évek második felében oldódik meg. 

A centrum–periféria szembenállását jelzi a horvát politikatörténet azon eleme, mely 

szerint a mai értelemben vett három régió (szűken vett Horvátország, Dalmácia és 

Szlavónia) lakosságának identitása eltérően fejlődött és jobban dominált a regionális 

identitás, mint maga a közös horvát nemzettudat.178
 A horvát pártrendszerben a 

regionális pártok állandó szereplői a törvényhozásnak, ez jelzi súlyukat és szavazói 

támogatottságukat, de egyben a törésvonal meglétét is bizonyítja. 

A posztszocialista korszakot jól tükrözi az a jelenség, hogy a horvát pártrendszert 

milyen pártok alkotják. A Horvát Szociálliberális Szövetség (HSLS), a Horvát 

Parasztpárt (HSS) és a Horvát Szociáldemokrata Párt (SDP) már nevében is jelzi, hogy 

milyen értékrendet képviselnek. Az másik oldalon található HDZ kifejezetten nyugati 

értékrenddel bírt és az integráció mellett szállt síkra. A posztszocialista törésvonal 

mindkét nagy párt esetében kitapinthatóvá vált, ugyanis ezen pártok egykori 

kommunistákat is tömörítettek, így a pártok formálódásának időszakban érzékelhetővé 

vált az usztasa, a kommunista és a liberális törésvonal.179
 A pártrendszer további 

szervezetei már valamilyen más ideológiával léptek fel, így a Horvát Néppárt (HNS) az 

európai polgári és liberális értékeket hangsúlyozta, a Horvát Jogpárt (HSP) a horvát 

szuverenitás kiterjesztését tűzte ki célul, míg a Szerb Demokrata Párt (SDS) a 

horvátországi szerbek érdekeit képviselte. 

Az egyház–szekuralizáció törésvonalánál is nagymértékben megjelent az ideológiai 

ellentét, tehát így az SDP szavazók körében volt a legtöbb nem vallásos támogató, míg 

a HDZ-re szavaztak a hívők. A munkásosztály tagjai a HDZ-t részesítették előnyben, 

míg a hivatalnokok az SDP-re szavaztak. A törésvonal mélyebb megértésénél utalnunk 

kell arra a sajátosságra, mely szerint a horvát alkotmány sokkal „közelebb engedi” az 

egyházat az oktatás területéhez. A HDZ és az egyház viszonya is ellentmondásosan 

alakult az elmúlt évtizedekben. Míg Tuđman a jó kapcsolat ápolására törekedett az egyházi 

                                                           
177

 Fontos azoban felhívni a figyelmet, hogy a horvát politika nem tett különbséget a vidéken élő szerbek 
és a nagyvárosi szerb közösség között, holott ennek alapja lett volna. 
178

 Szilágyi (2003a): i. m. 507. o. 
179

 Szilágyi (2001): i. m. 80-81. o. 



59 

 

 

vezetőkkel, addig a délszláv válság időszakában a katolikus egyház elítélte a kormány 

Bosznia felosztásáról szóló terveket és egy szuverén államért állt ki.180
 Kiemelt szerepet 

kaptak az államközi kapcsolatok is a Vatikánnal, ennek megfelelően a horvát vezetőség 

három szerződést181
 is aláírt, aminek betartására az SDP is ígéretet tett, így ezen törésvonal 

rendeződött napjainkra.182
 

A háború lezárulása utáni felmérések szerint némi elmozdulás történ a pártrendszerben a 

jobbratolódás következtében, így a HSP-re szavazott immáron a legtöbb munkás és a 

vállalkozással rendelkező horvát. A változások következtében az államiság problematikáját 

fokozatosan felváltotta az Európai Unióhoz való közeledés igénye, így 2000-től ez a 

törésvonal kerül előtérbe. Az integráció mellett érvelt valamennyi párt – HDZ, SDP, HSLS, 

HNS –, az ellenzők aránya marginálissá vált a horvát politikai életben. 

Törésvonalak és a pártok pozíciói 

A horvát politikában a törésvonalak struktúrái átfedik egymást, így nehezen 

meghatározható a pártok pozíciói. Az ideológiai értékrenddel összefügg a vallásosság 

kérdésköre, így ez egyetlen jellemzőként ábrázolható. A másik fontos strukturáló tényező 

volt a horvát államiság kérdése, melyet felváltott az EU integráció kérdésköre. Mára 

leginkább ez a két tényező befolyásolja a pártrendszert, illetve van különbség az egyes 

pártok között. Fontos megemlíteni, hogy a centrum–periféria szembenállás a napjainkig 

jelen van és befolyásolja a pártokat, ennek bizonyítéka az Isztriai Demokratikus Sabor 

(IDS) és a Szlavónia és Baranya Horvát Demokratikus Szövetség (HDSSB) támogatottsága 

és parlamenti részvétele.  

Az SDS és a HSS, mint a jugoszláv időkből származó értékeket képviselő szervezetek a 

horvát államiság ellen léptek fel az 1990-es években. A HSLS és az SDP a szocálliberális és 

demokrata értékrendnek megfelelően szociálisan érzékenyek és körükben nagyobb a 

szekularizációt támogatók aránya. A jobboldalon több párt foglal helyet, melyeket a 

kapitalizmus és a vallásos szavazók nagy aránya köt össze. Az önálló horvát államiság, 

majd az EU integráció mellett érvel az összes itt található párt (lásd 2. számú ábra). 
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2. számú ábra: Törésvonalak és a horvát pártok pozíciói 

 

3.2.5. A szlovén politika törésvonalai 

A szlovén diskurzusban napjainkig jelen van az egyház és a szekularizáció 

szembenállása, továbbá a posztkommunizmus kultúrharca, emellett kisebb mértékben 

jelen van a centrum–periféria és munkás–tőke ellentét is.183
 

Az egyház és az állam közötti ellentét a rendszerváláskor került a középpontba, amikor 

az egyház megpróbálta visszaszerezni korábban elvesztett befolyását és vagyonát. A 

hatalmon lévő liberális politikusok többsége tartott az egyház túlhatalmától, így a vita 

2004-ig volt jelent a köztudatban. A szlovén alkotmány meghozatalának időszakában 

parázs vita alakult ki az egyház szerepével kapcsolatban, majd végül a liberálisabb 

megközelítések domináltak az oktatásügy vagy a fogantatás kérdésében. A konfliktus a 

kárpótlás kérdésben robbant ki a végrehajtási időszakban, ugyanis a liberális 

kormányzat ekkor figyelt fel arra, hogy a visszakapott vagyon által nagy befolyásra 

tehet szert az egyház. 1992-től kezdve a politikusok és a katolikus egyház vegyes 
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bizottság keretében kívánják a problémákat orvosolni. A személyek közötti konfliktus is meghatározó 

Szlovéniában 1997-től kezdődően, amikor új püspök számos politikai kérdésben is kinyilvánította 

véleményét. Az egyházon belül nem mutatható ki ellentét, mivel a katolicizmus meghatározó eleme a 

szlovén nemzettudatnak, így a keresztények és a protestánsok békében megférnek egymás mellett, 

napjainkban leginkább a betelepülő muzulmánok okoznak ellenszenvet. 

Az egyetlen meghatározó törésvonal a jugoszláv időkre visszanyúló történet. A vita akörül folyik, hogy 

miként kell megítélni azon kommunistákat, akik a második világháború idején nemcsak a németekkel, 

de az őket kiszolgáló szlovénekkel szemben is kemény harcot folytattak.184
 Ez a kommunista–

antikommunista ellentét az elmúlt húsz évben átalakult és a jobboldal azzal vádolja az egykori baloldali 

politikusokat, hogy a rendszerváltás után átmentették politikai befolyásukat és gazdasági hatalmukat.185
 

Mint ismeretes Szlovéniában a baloldal igen megosztott volt, mivel a szociáldemokratákká fejlődő 

reformkommunisták mellett létezett egy erős antikommunista szellemiségű szociáldemokrata párt (Janez 

Janša vezetésével). Nos, ennek a pártnak volt egy tudatos pártrendszer formáló terve, ugyanis 

véleményük szerint a liberálisok és a reformkommunisták valójában egy tőről fakadnak. 

Röviden érdemes szólni a másik két törésvonalról is, ahol a centrum–periféria szembenállását az jelzi, 

hogy Maribor (a második legnagyobb város) és Ljubljana között feszültség van a gazdaságpolitika miatt. 

Habár Szlovéniában megjelent a regionalizmus, mégsem alakultak ki olyan pártok, melyek ezen terület 

érdekei mentén szerveződnének, sőt a szlovén törvényhozásba nem is jelennek meg hasonló pártok. A 

munkás–tőke ellentétnél meg kell említeni, hogy a vállalkozásszabadság támogatott értéket jelent, de a 

külföldi tőkét a szlovének nehezen engedik be az országba, tartva annak negatív hatásaitól, így az állami 

privatizáció is lassan zajlott, és napjainkig érezhető az állami kontroll a nagyvállalatok felett. Etnikai 

ellentétek kevésbé vannak jelen, mivel azt sem a politikai kultúra, sem a kisebbségek helyzete nem 

indokolja.
186

 A magyar és az olasz kisebbség jogai alkotmányos szinten garantáltak, míg a többi 

kisebbség lélekszáma ezt nem indokolja, habár néha feszültség alakul ki a többi kisebbséggel 

szemben.
187
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 Szilágyi (2012b): i. m.  93–94. o. 
185

 Ennek bizonyítékának tartják magát Milan Kučant, akit azzal vádolnak, hogy az informális hálózatot 
működteti, ennek következtében lehetett a szabad Szlovén Köztársasági elnöke is. 
186

 Szilágyi Imre (2003b): Törésvonalak az önálló Szlovéniában 1991-2001. 504. o. In: Ábrahám Barna–Gereben 

Ferenc–Sekovics Rita: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. PPKE BTK, Piliscsba, 2003. 
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 Néhány szlovén képviselő beadvánnyal élt az alkotmánybíróságon, hogy korlátozzák a kisebbségi 
képviselők jogai, végül a testület 1998-ban elutasította a beadványt. (Az egész ügy apropóját az 1996. évi 
választások patthelyzete váltotta ki). 
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Törésvonalak és a pártok pozíciói 

Mint ahogyan az 3. számú ábrán is látható Szlovéniában két ellentét mentén tudjuk a 

pártokat ábrázolni egyrészt a kommunizmushoz való viszony szerint valamint a 

szekularizáció mértéke alapján. A reformkommunisták a rendszerváltás idején még a 

szocializmus idejéből való eszmékkel rendelkeztek, majd fokozatosan elmozdultak a 

szociáldemokrácia irányába, így végül átalakulások következtében az SD már kevésbé 

kötődik a baloldali ideológiákhoz. A másik posztszocialista utódszervezet az LDS 

szintén ezen térfélen található, mivel sok szállal kötődött a múlthoz, de liberális 

frakciója ettől kicsit elmozdította a középpont felé. Érdekpártként a nyugdíjasok pártja 

és a rövidéletű Zares szintén baloldali értékeket vallanak magukénak és kevésbé 

vallásosak a támogatóik. Az ellenpóluson több jobboldali pártot találunk, ahol az 

antikommunizmus valamilyen mértékben megjelenik. Legerőteljesebben ez az SDS-ben 

tükröződik, míg az újonnan alapított Pozitív Szlovénia vagy Gregor Virant támogatói 

esetében ez a kultúrharc már kevésbé kimutatható, mivel már egy újabb politikusi 

generációról van szó. A kereszténydemokraták és a hasonló ideológiával bíró Új 

Szlovénia szintén meghatározó antikommunista retorikát folytat a szlovén közéletben. 

3. számú ábra: Törésvonalak és a szlovén pártok pozíciói 
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3.3. A pártrendszerek általános jellemzése 

 „Pártrendszerről csak akkor beszélhetünk, ha a pártok, mint az egész részei vannak jelen a 

politikában…. A rendszerkategória feltételez bizonyos mértékű stabilitást is.”188
 „A stabil társadalmi 

törésvonalak, választási törvények és politikai intézmények elősegítik a pártrendszerek 

stabilitását.”189
 A térségben a társadalmi törésvonalak stabilak, viszont a politikai intézmények 

gyakori változékonysága instabillá teszi a rendszert. Duverger legalapvetőbb felosztása a 

pártrendszereket két fő csoportra: kétpártrendszerre és sokpártrendszerre osztja. 

1. Kétpártrendszer: 

„Kétpártrendszer akkor jön létre, ha a legnagyobb párt a parlamenti képviselői helyek kevesebb, 

mint 70%-val rendelkezik, de a két legerősebb párt összesen a helyek legalább 90%-át magáénak 

mondhatja.”190
 Szerbiában a választási rendszernek köszönhetően ez a helyzet nem állhat fenn. Az 

harmadik, „rövid” parlamenti ciklusban (2007.01.27. – 2008.02.) a két legnagyobb párt (SRS, DS) a 

250 képviselői helyből mindössze 141 helyet birtokolta, jelenleg (ZES, SRS) pedig a mandátumok 

közül 180-at összesen. A másik két vizsgált országban szintén nem meghatározó. 

2. Sokpártrendszer: 

„A sokpártrendszerekben a választópolgároknak nincs közvetlen döntési lehetőségük arra, hogy 

melyik párt, illetve politikus kormányozzon.”191
 Mindhárom vizsgált országban sokpártrendszer 

van, koalíciós kormányok alakultak és alakulnak folyamatosan, ami annak is köszönhető, hogy a 

felelősség néha elmosódik a koalíciót alkotó pártok között, így ugyanaz a párt szinte állandóan 

kormányon lehet. 

Szerbiában, az 1990-es években hegemón pártrendszer alakult ki az SPS irányításával, majd a 2000-

es demokratikus rendszerváltás után a pártrendszer radikálisan átalakult, polarizált 

többpártrendszerré vált. „Polarizált pluralizmus vagy polarizált sokpártrendszer akkor jön létre, ha a 

releváns politikai pártok száma öt vagy annál több, és a pártok között nagy az ideológiai 

távolság.”192
 Horvátországban, az 1990-es években szintén hegemón pártrendszer működött, mivel 

a HDZ volt egyedül hatalmon, míg az alkotmányos rendszerváltástól kezdve mérsékelten pluralista 

pártrendszer alakultak ki. Szlovéniában az arányos választási rendszernek köszönhetően szintén 

kompetitív pártrendszer jött létre, mely mérsékelten pluralista. 

                                                           
188 
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3.4. A pártrendszerek változása 

3.4.1. Szerbia 

A második világháború után létrejött Jugoszláviában a titoi politikai vezetés felülről 

kívánta a társadalmi struktúrákat megváltoztatni (a munkás és középosztály 

megteremtésével), azonban ez a folyamat csak részlegesen tudott megvalósulni, ugyanis 

a háború előtti szerbiai (és jugoszláv) társadalom patriarchális társadalomnak számított, 

aminek a 70%-a földműves volt.193
 Egyrészt a szocialista időszakban a társadalmi 

rétegek „kialakítása” még viszonylag laza horizontális szerkezetet eredményezett, 

másrészt a stabil gazdasági teljesítmények következtében a kialakult struktúrában a 

rétegek és társadalmi osztályok közötti átjárás könnyű volt, ennek következtében 

azonban kevésbé alakult ki a társadalmi kohézió a társadalomban. A hatalom által 

folyamatosan biztosított életszínvonal növekedés lett a rendszer támogatásának az egyik 

alapja, amely a titoi évek alatt biztosított volt. Amikor az 1970-es években jelentkeztek 

a nehézségek a társadalom nem zárt össze, mivel hiányzott a szolidaritás közöttük. A 

társadalomban ekkorra már a társadalmi osztálytagoltság helyett az etnikai tagoltság 

vált döntővé, melyből a konfliktusok később származtak. A társadalom és állam 

viszonya a 2000-es években javult, azonban továbbra sem beszélhetünk fejlett civil 

társadalomról (lásd. 5. számú táblázat). 

5. számú táblázat: Hatalom a közelmúltban, a jelenben és a közeljövőben 

 Milošević-korszak DOS-korszak DOS utáni korszak 

Politika Autokratikus Oligarchikus 

Demokrácia korlátok: 
nagy politikai instabilitás, 
nagy nyomás nehezedik 
rájuk az oligarchák, más 

közösségek és az 
alacsonyabb társadalmi 

osztályok felöl. 

Gazdaság 
Első hullámú harc a 

gazdasági hatalomért. 
Második hullámú harc. 

Stagnál; harc az 
oligarchikus szerkezettel a 

status qou-ért 

Társadalom 

Dezintegrált, a civil 
társadalom helyét az 

állam foglalja el. 

Az állam gyengébb, a 
civil társadalom kicsit 

erősebb; a hiányzó 

területet a (fél)bűnözői 
hálózatok foglalják el. 

A civil társadalom 
konszolidálódik, de nem 

racionális társadalmi 
energiák anarchiát 

okoznak. 

Forrás: Branković: i. m. 89. o. 
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Az 1990-es években a többpártrendszer bevezetésekor a szocialista párt hegemóniájával 

találták szembe magukat az ellenzéki, jobboldali pártok.194
 Ebben az évtizedben az SPS 

szövetségesének számító Jugoszláv Bal volt még kitüntetett szerepben, de leginkább 

szatelitszervezetként működött. A jobboldali térfél pedig megoszlott az ellenzéki pártok 

között, aki az autoriter rendszerben sosem szerezhették meg a hatalmat. A 

tekintélyelvűség a szerbiai politikai élet és kultúra alapvető jellemzője, mivel a modern 

nemzetállam megjelenése óta megtalálható az ország politikatörténetében.195
 A szerb 

történelemben ugyanis a demokratikus időszakok csak rövid epizódokban jelentkeztek, 

ezért a szerbek a demokrácia működésmódját és kultúráját nem sajátíthatták el.196
 A 

miloševići rezsim ebbe az „igénybe” illet, ahol a manipulatív diktatúrában197
 

összekeveredett az igazság és hazugság, a jó és a rossz valamint a törvényesség a 

törvényellenességgel. Az erős vezető iránti igényen túl, azonban más tényezők is a 

hatalmon lévőknek kedveztek. Ilyen tényezőnek számított az, hogy 1995 és 1999 között 

Milošveić a Nyugat szövetségesének számít, és ezt belpolitikai erővé tudta 

transzformálni.
198

 További tényezőt jelentett az ellenzék megosztottsága és valódi 

ellenfél nélkülisége, tovább az, hogy a szocialista párt az 1990-es években magáénak 

tudhatta a gazdaság és a média irányítását, ezáltal hatni tudott az emberek szociális 

biztonságára és hosszú ideig hatalmon tudott maradni.199
 Mindezek mellett fontos 

felhívni a figyelmet arra, hogy léteztek közjogi eszközök is („legitimációs színpad”), 

továbbá az elnöki rendszerből átvett végrehajtói hatalom stabilitását biztosító elemek.200
 

Ezzel az autoriter rendszerrel történik szakítás a 2000-es rendszerváltás következtében, 

amikor is a politikai pártok magas száma jellemzi az újonnan kialakuló pártrendszert (4. 

számú ábra).201
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 Nicholas J. Miller: A failed transition: the case of Serbia. In: Karen Dawisha–Bruce Parrott: Politics, 
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 Čedomir Čupić: Politika i poziv. Čigoja štampa. Beograd. 2001. 21. o. 
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 Milošević bukásának hátterében ezen szempontból többek között a szerb nacionalista politika 
sikertelensége (első és második délszláv válság) állhatott, valamint a gazdasági hanyatlás. 
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4. számú ábra: A releváns szerb pártok helye a pártrendszerben, 2002-ben
202

 

 

A radikális baloldali részben a Milošević-i politika örökségét magával cipelő 

szocialistáknak hosszú ellenzéki helyzetre kellett berendezkedniük; hasonló helyzetbe 

került a korábbi szocialista szatelitszervezet, a Jugoszláv Bal (Jogoslovenska levica–

JUL). Továbbá ellenzéki szerepbe kényszerültek a radikálisok is, mivel egyik újonnan 

hatalomra kerülő párttal sem voltak koalíció-képesek, ezért parlamenti elszigeteltségbe 

vonultak képviselőik. 

A kezdeti időszakban a két legnagyobb kormánypártot adó DS és DSS között kevés 

feszültség jelentkezett. Ennek egyik oka, hogy a Zoran Đinđić vezette demokraták, a 

megfelelő helyüket keresték a szerb pártpalettán. 2000 környékén még a mérsékelt 

jobboldalhoz tartozott a párszervezet, azonban a baloldalon történő űr betöltését észleve 

fokozatosan „átcsúsztak” a kulturális-ideológiai baloldalra. A helyzetet az is 

befolyásolta, hogy a DSS mérsékeltebb politikát folytatott, amire kihatással lehetett az 

újonnan jugoszláv államfővé választott vezetőjük, Koštunica politikai kiútkeresése is. 

Több, kisebb párt is jelen volt ekkor a parlamentben, amelyek leginkább mérsékelt 

baloldaliságukról voltak nevezetesek a köztudatban: ND, Szerbiai Polgárok Szövetsége 

(Građanski savez Srbije–GSS), SDU, stb. Ezen pártformációk azonban sem hatékony 

pártelnökkel, sem programmal nem rendelkeztek, ezért a szükséges kormányzati 

lépéseket a közvélemény a nagyobb pártok aktivizmusának tulajdonították. 

                                                           
202

 Orlović: i. m. 344. o. 

 



67 

 

 

Az első parlamenti ciklus és az első ellenzéki összefogás eredményeként létrejövő 

fölös-többségi kormánykoalíció felbomlása után megfigyelhető, hogy a kisebb pártok 

szerepe tovább csökkent. Kiforrott elképzelések híján szövetségeket kötöttek a nagyobb 

pártokkal annak érdekében, hogy biztosítsák részvételüket a Népképviselőházban. 

Kezdtek kialakulni és rögzülni a pártok szavazóbázisaik, amelyekre támaszkodva 

könnyebbé vált a politizálás. Formálódni kezdtek azon szövetségek, amelyek 

behatárolják a szerb pártpalettát. A baloldali DS vezetésével kialakult azon szövetségesi 

rendszer, amelybe a G17 Plusz, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (Liga 

socijaldemokrata Vojvodine–LSV), a SDU és a Magyar Koalíció tartozik. A 

jobboldalon megfigyelhető a Vojislav Koštunica vezette tömörülés, melyhez a DSS, a 

NS, a Néppárt és az SPO csatlakozott (lásd 5. számú ábra). 

5. számú ábra: A szerb pártrendszer fragmentáltsága 2012-ben 

 

Továbbra is jelen van a radikális párt, melynek támogatottsága azonban jelentősen 

csökkent az alelnök, Tomislav Nikolić kiválása miatt. 2008 szeptemberében Nikolić 

bejelentette, hogy lemond a pártban betöltött alelnöki tisztségéről, és saját frakciót alakít 

a képviselőházban Hajrá, Szerbia elnevezéssel 21 egykori radikális képviselőtársával 

közösen. A szakítás eredményeként mérsékelt politikát folytat, és az orosz baráti 

viszony ápolása mellett fontosnak tartja az európai integrációt is, valamint a nemzeti 

kisebbségek problémáira is tekintettel van. A közvélemény-kutatási adatok alapján 

sikeresnek mondható a retorikai visszafogottság, mivel a megkérdezettek stabil 30 

százaléka támogatja elképzeléseit. 
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2005-ben szakításra került sor a DS-en belül is, mivel Čedomir Jovanovićot kizárták a pártból. 

Ennek hatására a párt liberális-demokrata frakciója kivált, és megalapították a szociál-liberális 

értékeket valló LDP-t. A párt elszánt pragmatizmussal, és világos programmal rendelkezik, ennek 

köszönhetően a 2007-ben megszerzett 6 mandátumukat a 2008-as előrehozott választásokon 13-

ra tudták növelni. 2007-ben a GSS hivatalosan is beleolvadt az LDP-be, ezzel tovább növelve 

szavazói bázisukat. A liberálisok a közvélemény-kutatásokban 5-10 százalékos támogatottságot 

érnek el.  

Összefoglalva megállapítható, hogy az arányos választási rendszr következtében többpártrenszer 

alakult ki, amely rezsim lehetetlenné teszi, hogy kétpártrendszer alakuljon ki Szerbiában. A 

jobboldali pártok nagymértékű fragmentáltságának lehetünk továbbá tanúi, melyek azonban nem 

hajlandóak konszenzusra törekedni a hatalomra kerülés érdekében. A baloldalon – és részben az 

egész pártrendszerben – a DS dominanicája valósult meg. A számos politikai pártot magába 

fogalaló pártrendszerben azonban szövetségesi blokkok kialakulásának lehetünk tanúi. Így 2009-

ig a baloldalon a demokraták vezette szövetséget találtuk, míg a jobboldalon a DSS és társainak 

tömörülését; 2009-től azonban a DSS helyét átvették a haladók, így ők számítanak napjainkban a 

legnagyobb jobboldali erőnek Szerbiában.203
 Szemtanúi lehetünk továbbá a radikális párt 

támogatottságának folyamatos csökkenésének és a liberálisok centrum pozícióra való 

törekvésének. 

3.4.2. Horvátország 

A horvát pártrendszerben a függetlenné váláskor sok párt jelent meg, azonban versengő 

többpártrendszer valójában nem jöhetett létre, mivel a HDZ alakított kormányt tíz éven át, és a 

feltételek következtében hegemón pártrendszer volt (lásd. 6. számú ábra). Jogosan feltehető a 

kérdés, hogy miért tudott a HDZ egyedül ilyen sokáig hatalmon lenni. Az egyik indok, ami ezt 

alátámasztja az Franjo Tuđman személyével kapcsolatos vélemények. Amíg külföldt autoriter 

vezetőnek tartotta, addig a horvát lakosság ezt teljesen másként élte meg, ugyanis az ország 

függetlenségének kivívásában játszott szerepéért kiemelkedő szimpátiát ért el hazájában.204
 Ezen 

tényező, továbbá a belpolitikai viszonyok tudatos alakítása – elsősorban a választási rendszer 

módosítása – tette lehetővé évtizedes kormányzásukat. 
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6. számú ábra: Horvátország pártrendszere 1992-ben 

 

A horvát politikai rendszer fejlődése szempontjából négy szakaszt tudunk 

megkülönböztetni:205
 

1. Pártalapítás időszaka (1989-1991): Ebben az időszakban kristályosodnak ki a 

pártok szervezeti jellemzői (tagság, vezetőség, szervezeti struktúra) és válnak 

ismerté a közvéleményben. Ebben a rövid időszakban aszimmetrikus 

kétpártrendszerről beszélhetünk (pártegyüttműködések létrejötte a függetlenség 

megóvása érdekében és nemzeti egységkormány létrehozatala). 

2. Stabilizációs időszak (1991-1995): Magába foglalja a pártok differenciálódását és a 

kisebbségi pártok marginalizációját, a pártfragmentáció befejezését és a 

predomináns pártrendszer kialakítását 2000-ig. 

3. Konfrontáció időszaka (1995-2000): A háború utáni horvát demokratizációs 

folyamatok idején a konfrontáció következtében kialakulnak az ellenzéki 

együttműködések, melyek erősebb és szervezettebb ellenállást biztosítottak. 
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 Pero Maldini: Politička kultúra i demokratska tranzicija u Hrvatskoj. Sveučilište u Dubrovniku. 
Dubrovnik. 2001. 79-80. o. 
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4. Koalíciós időszakok (2000-től napjainkig): Ebben az időszakban a korábbi szakasz 

jellemzőit lebontják és kialakul a valódi többpártrendszer szabályrendszere, 

melynek következtében mérsékelt többpárti berendezkedés alakul ki. 

Más megközelítés szerint a pártrendszernek három szakaszát különböztetik meg (1991-

1995; 1996-1999; 2000-napjaink), melyből az első két szakaszban félig szabad, majd a 

harmadik időszakban már szabad a pártrendszer.206
 

A horvát pártrendszer meglehetősen stabilnak mondható, ugyanis az elmúlt húsz évben nem 

történtek nagy átrendeződések, néha egy-egy párt parlamenti mandátumot szerzett rövid időre 

(HSP, Demokratikus Centrum). Az alkotmányos rendszerváltás után a mérsékelt baloldali 

pártok is kormányra kerültek, és összefogva alakíthattak kormányt. A HDZ támogatottságát 

leginkább az Európai Uniós tárgyalások elhúzódása csökkentette, de legnagyobb 

szavazóvesztést Ivo Sanader pártelnök és kormányfő korrupciós botrányai okozták számukra; 

a baloldal ezen elégedetlenségek nyomán tudott csak felülkerekedni a választásokon. Az 

ezredforduló után a gyenge liberális oldal eltűnt, mivel kiesett a parlamentből a LIBRA (lásd 

7. számú ábra). 

7. számú ábra: Horvátország pártrendszere 2012-ben 
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 Sabrina P. Ramet & Davorka Matić: Democratic Transition in Croatia. Texas A&M University Press, 

College Station 2007. 33. o. 
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Összefoglalóan megállapítható, hogy Horvátország esetében 1990 és 2000 között 

hegemón pártrendszer jött létre a HDZ kiemelkedő szerepével, majd a szabályok 

változása következtében mérsékelt többpártrendszer jött létre, melyben két nagy 

váltópárt (HDZ, SDP) és szövetségeseik küzdenek a hatalomért.207
 Az országot az 

elmúlt demokratikus időszakban a HDZ vezetésével egy „konzervatív“ politikai ernyő 

irányította, azzal a finomítással, hogy 1995-re alakulnak át kereszténydemokrata 

néppárttá, de ez a „konzervatív“ irányzat erős horvátországi hatásán nem sokat 

változtat.208
 Horvátország pártrendszerében kiemelendő a reginális pártok léte (IDS, 

HDSSB), melyek nem az ideológiai megosztottság szerint tagolhatók, csakúgy mint a 

nyugdíjasok érdekeit képviselő Horvát Nyugdíjasok Pártja. 

3.4.3. Szlovénia 

A szlovén pártrendszert a függetlenné válás után sok párt alkotta, amely 2011-ig 

háromosztatúnak számított, tehát jobboldali, baloldali és liberális értékrenddel bíró 

pártok is megjelentek a pártrendszerben és jutottak parlamenti mandátumhoz.  

Az 1990-es választásokon a Szlovén Demokratikus Ellenzékben (DEMOS) tömörőlő 

hat párt szerzett többséget: Szlovén Kereszténydemokraták (SKD), Parasztpárt, Néppárt 

(SLS), Szlovén Demokrata Szövetség (SDZ), Szlovénia Szociáldemokrata Pártja (SDS) 

és Sloveniai Zöldek (ZS).209
 Ellenzékbe kerültek a reformkommunisták (SDP, majd 

1992-től Szociáldemokrata Egyesült Lista (ZLSD)), a Népfrontból létrejött szocialista 

párt (SSS) és a liberális demokraták pártja (LDS) (lásd 8. számú ábra). 
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 Szilágyi Imre (2012d): Konzervatív politika 1989 után Horvátországban és Szlovéniában. Limes. 2012. 3. szám. 80. o. 
208

 U.o. 77. o. 
209Szilágyi (1998): i. m. 189. o. 
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8. számú ábra: Szlovénia pártrendszere 1990 és 2000 között 

 

1991-ben felbomlott az SDZ, melnyek egyik utódpártja a Demokrata Párt (DS) a 

zöldekkel és a szocialisták együtt 1994-ben beolvadt az LDS-be, míg másik utódpártja 

előbb az SKD, majd az SDS részévé vált. A liberális demokraták önmagukat kezdetben 

a kommunista rendszer ellenfeleiként határozták meg, majd a politikai közepet kívánták 

megszerezni. Ennek érdekében számos alkalommal választottak hosszú kormányzási 

évtizedeikhez egyszer jobboldali, majd máskor baloldali pártokat. A liberális 

demokraták veszte ezen taktika lett, ugyanis ennek következtében elveszítették politkai 

karakterüket és néha szembekerültek korábbi elveikkel, mígnem a kétezres években 

„kikoptak“ a politikai palettáról. Az SDS elődje a Szlovéni Szociáldemokrata Pártja 

még antikommunista szociáldemokrata pártként jött létre, majd a kommunista 

utódpárttal folytatott küzdelemben vereséget szenvedett a Szocialista Internacionáléban 

történő képviseletért; ezután pedig 1995-től kezdődően néppárti irányba mozdult el és a 

jobboldali erők összefogására összpontosítottak.210
 1992-ben szerzett mandátumot a 
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 Szilágyi Imre (2006a): Demokrácia, pártok, piac Szlovéniában. Politikatudományi Szemle. 2006. 1. szám. 96. o. és Tóth László: A 
konzervatív pártok jelenléte és szerpe a rendszerváltozás után négy kelet-közép-európai országban. 170. o. In: Balogh László: A 

vasfüggönyön túl II. Pártok és pártrendszerek Európa közepén. Artisi, Budapest, 2009. 
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Szlovén Nacionalista Párt (SNS), és 1996-tól tagja a törvényhozásnak a nyugdíjsok 

érdekeit védő DeSUS. 2000 tavaszán az SLS és az SKD egyesült, így a néppárt lett az 

egyedüli jogutód, míg néhány elégedetlen politikus megalapítitta a szintén 

kereszténydemokrata ideológiával rendelkező Új Szlovéniát (NSi). Ugyanezen évben 

alakították meg a Szlovén Fiatalok Pártját (SMS) is, mely az LDS-hez állt legközelebb 

ideológiáját tekintve. Szintén korosztályi érdekképviselet céljából jött lére a DeSUS, 

mely sikeresen több kormányban képviseltette magát az ideológiai elkötelezettségének 

hiánya folytán. A ZLSD pártkongresszusa 2005-ben úgydönntött, hogy megváltoztaják 

a párt nevét Szociáldemokratákra (SD). A pártrendszerben rövid életet élt meg a Zares- 

Szociálliberálisok, mely pártot 2007-ben alapították, de 2011 decemberében már ki is 

esett a parlamentből (lásd. 9. számú ábra). Új pártként jelent meg a 2011-es 

választásokon a Pozitív Szlovénia és Gregor Virant köré tömörőlű polgárok csoportja. 

9. számú ábra: Szlovénia pártrendszere 2012-ben 
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Összegzésként megállapítható, hogy Szlovéniában többpártrendszer van, méghozzá 

pluralizált sokpártrendszer jött létre, azonban hiányznak a rendszerellenes pártok.211
 

Másrészt korporatív pluralizmus alakult ki, melyben a korporatív elemek hozzájárulnak 

a politikai élet stabilitásához.212
 A kialakuló pártrendszer kezdetben háromosztatú volt 

(liberális, baloldali, konzervatív), viszont napjainkra a liberális pártok eltűntek a 

palettáról, míg a konzervítív térfél nagyon rövid ideig jut kormányzati pozícióhoz.213
 

Szlovéniában léteztek és léteznek korosztályi érdekeket képviselő pártok is (SMS, 

DeSUS). A politikai elit politikai kultúrája a föderációból „örököl“ konszenzusra 

törekvés jegyeit tükrözi, habár megfigyelhetőek a kiszorító demokrácia jelei; míg a 

társadalom politikai kultúrájában kiemelendően erős a részvételi jellegű állampogári 

magatartás.214
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 Szilágyi Imre: A korporativizmus Szlovéniában. 177-179. o. In: Garadnai János (szerk.): Rend, 
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4. VÁLASZTÁSI RENDSZEREK 

4.1. A választási rendszer jellemzői 

 

A pártok közti politikai erőviszonyok jól lemérhetőek azon, hogy az egyes pártok 

miként részesednek a parlamenti mandátumokból.215
 Parlamentáris rendszerekben 

ugyanis ez az alapja egy-egy párt kormányzati részvételi lehetőségének, a parlamenti 

döntéshozatali folyamatban való befolyásának, továbbá részben ettől függ költségvetési 

támogatása is. A parlamenti mandátumok pártok közötti elosztása egyrészt a pártokra 

leadott szavazatoktól, másrészt a szavazatok mandátumra váltásának módját 

meghatározó választási rendszerektől függ. 

Először röviden tekintsük át az Európában honos két választási rendszert: 

1. Egyszerű többségi választási rendszer: 

Az a jelölt lesz parlamenti képviselő, aki az egyfordulós választási eljárás során az 

egyéni választókerületben leadott szavazatok közül a legtöbbet kapja, függetlenül attól, 

hogy eléri-e az abszolút többséget.216
 

2. Arányos választási rendszer: 

Az arányos választási rendszeren belül számunkra a listás szavazás a releváns; ez a 

pártok közötti választást preferálja. A zártlistás rendszerben a pártok választják ki a 

jelölteket, a listán meghatározzák a jelöltek sorrendjét, amely egyben a 

mandátumszerzés esélysorrendje is. Választási formulák segítségével pedig a pártokra 

leadott szavazatokat átalakítják mandátumokká.217
 „Az arányos választási rendszerek 

esetében egyértelműen a reprezentativitásra helyeződik a hangsúly.”218
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 Lásd: Körösényi–Tóth–Török: i. m. 241. o. 
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 Dezső Márta–Tóth Zoltán: Választás és választási eljárás. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2002, 39. o. 
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4.2. A választások eljárási szabályai 

 

Az 1992-ben átalakított Jugoszláv Szövetségi Köztársaság választási eljárási 

szabályozása is átalakult. A választási törvény Szerbiát kilenc, míg Montenegrót egy 

választási körzetre osztotta. A 108 szerbiai képviselő felét többségi, a másik felét pedig 

pártlistás szavazással választották meg, míg a 30 montenegrói közül hét a 

választókerületből, a többi pedig pártlistáról került be a szövetségi törvényhozásba. 

Mandátumot a választási körzetekben elért öt százalékos küszöböt meghaladó pártok 

nyerhettek.
219

 A 2003-as államkeret módosítás hatással volt a törvényhozásra is, ennek 

megfelelően immáron a két tagköztársaság parlamentje volt jogosult a hivatalban lévő 

tagállami törvényhozások összetétele alapján képviselőket küldeni az egykamarás 

szövetségi parlamentbe, tehát föderális szinten megszűntek a választások. 

Mindhárom országban alkotmányos szinten rögzítették a választások alapelveit, mely 

szerint minden nagykorú, jogképes állampolgárt megillet a választásra jogosultság és a 

választhatóság. A választójog általános és egységes, a választások szabadok és 

közvetlenek, a szavazás titkos és személyes jellegű.220
 

A szerbiai népképviselők választásának napját a köztársasági elnök írja ki, 90 nappal a 

Népképviselőház megbízatási idejének lejárta előtt, hogy ily módon a választás 60 

napos határidőn belül lezárulhasson.
221

 A horvát honatyák megválasztásánál csupán az a 

rendelkezés van rögzítve, hogy a Sabor mandátumának lejárta előtti 60 napon belül le 

kell zárni a szavazást.222
 Szlovéniában rendes választásokat legkorábban 135 nappal, 

legkésőbb 75 nappal korábban kell megtartani a szavazást, mielőtt a törvényhozás 

mandátuma lejárna; rendkívüli választásokat pedig 40 napon belül.223
 A végleges 

választási eredmények kihirdetése után Szerbiában 30, Horvátországban 20 napon, 

Szlovéniában pedig két hónapon belül össze kell ülnie az új törvényhozásnak. 
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A parlamenti választásokon jelöltállítási jog illeti meg a szerbeknél és a horvátoknál a 

bejegyzett politikai pártokat, a választási koalíciókat, az egyéb politikai szervezeteket és 

a polgárok csoportjait.224
 Szlovéniában a jelöltállítás a politikai pártokat illeti meg.225

 

Szerbiában a jelöltállításhoz a választásokon indulni kívánó szervezetnek tízezer 

választópolgár ajánlását kell összegyűjtenie, a megszerzett támogatásokról szóló ívet 

pedig a Fővárosi Bírósághoz hitelesítés céljából le kell adnia. A választási listát a 

jelöltek nevével a szavazást megelőző 15 napon belül kell leadniuk a Köztársasági 

Választási Bizottságnál (Republičke Izborne Komisije–RIK). A horvátoknál a 

jelöltállításhoz a választásokon indulni kívánóknak ötszáz választópolgár ajánlását kell 

összegyűjtenie; míg a kisebbségi pártoknak száz aláírást.226
 A választási listát a jelöltek 

nevével a szavazást megelőző 14 napon belül kell leadniuk az Állami Választási 

Bizottságnál (Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske – DIP–RH). A 

választási listán meg kell adni a jelölt teljes nevét, a jelölő szervezetet (polgárok 

ajánlása esetén „szabad lista”), továbbá a sorrendet kerületenként 1 és 14 között.227
 

Szlovéniában a pártok számára listát kell készíteniük a képviselőjelöltekről, amelyhez 

meg kell szerezniük három honatya támogatását, továbbá ötven, illetve száz kerületi 

választópolgár ajánlását.228
 A magyar és az olasz kisebbség számára az induláshoz 

30 000 választópolgár ajánlására van szüksége.229
 A képviselőjelölti listákat a szavazást 

megelőző 25-dik napig lehet benyújtani a kerületi választási bizottságokhoz, akik 

ellenőrzik, annak érvényességét és szabályszerűségét.230
 

Összefoglalóan megállapítható tehát, hogy Szerbiában sokkal több választópolgár 

ajánlására van szüksége a két induló szervezetnek, mely összegyűjti az aláírásokat, míg 

Horvátországban maguknak a jelölteknek kell rendelkezniük ötszáz személy 

ajánlásával. Szlovéniában pedig kettős feltételt határoztak meg az képviselőhelyért való 

induláshoz. További fontos kiemelendő jellemző, hogy Horvátországban és 

Szlovéniában garantált a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete, míg a szerb 

választási rendszerből ez az elem hiányzik. 
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Horvátországban a parlamenti választásokról szóló törvény a kampány időszakát is 

szabályozza, míg Szerbiában hiányzik ez a megszorítás. E szerint a kampány időszaka a 

horvátoknál a választási listák hivatalos kihirdetésétől a választásokat megelőző 24 

óráig tart, majd kezdetét veszi a kampánycsend napja.231
 Kampánycsend idején tilos 

nyilvánosságra hozni a legfrissebb közvélemény-kutatási eredményeket, illetve 

bármilyen formában (írásban, rádióban, televízióban) politikai megnyilvánulást 

közzétenni. A választási kampány idején minden jelöltet egyenlő módon megillet a 

szabad agitáció és a politikai reklámok készítésének és közzétételének a joga. A törvény 

szabályozza a kampányköltségeket is, azonban igen „könnyelmű” szabályozást vezettek 

be, miszerint minden olyan jelölő szervezet jogosult költségtérítésre, akinek legalább 

egy képviselője mandátumot szerzett egy választókerületben, a nemzeti kisebbségek 

esetében pedig, ha elérték az érvényes szavazatok öt százalékát. A kifizetésre a 

hivatalos választási eredmények közzétételétől számított 30 napon belül kell, hogy sor 

kerüljön. 

Szerbiában csupán a közmédia szerepét szabályozták választási kampány idején, 

eszerint a választásokon induló szervezeteknek jogukban áll a közszolgálati 

médiumokban ismertetniük választási listájukat, bemutatniuk jelöltjeiket és 

programjukat. A választások napján a Szerbiai Rádió és Televízió (Radio Televizija 

Srbije–RTS) köteles a választásokkal foglalkozó politikai–informatív programot 

műsorára tűzni. A politikai tájékoztató programok vezetőit, és szakosított szervezetek 

szerkesztőit törvény kötelezi, hogy a választási kampány során független és objektív 

módon viselkedjen az összes jelölttel, és pártatlan hozzáállással kell bemutatniuk 

minden képviselt politikai, társadalmi, etnikai és kulturális programban a politikai 

pártok jelöltjeit. 

A szlovéniai választási kampányokról szóló törvény szerint a kampány időtartama a 

választásokat megelőző 30. naptól kezdődik és a szavazás előtti 24 óráig tart, tehát 

ezután kampánycsend lép életbe.232
 A jogszabályban szigorúan szabályozták a 

kampányfinanszírozást is, melynek értelmében a választáson induló szervezet a 

szavazást megelőző 45. napon külön választási bankszámlát köteles nyitni, melyen 
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 Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ćlan 28. 
232

 Zakon o volilni kampanji člen 2. 

Forrás: http://www2.gov.si/zak/Zak_vel.nsf/0/1a0ef483c187a3d1c1256628002f9ab9?OpenDocument 

(Letöltve: 2012.08.07.) 
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nyilvántartják az összes természetes és jogi személy adományát, majd a számlát a 

voksolás utáni 30 napon belül kötelesek lezárni.233
 A kampányról szóló törvény szigorú 

büntetései tételek is meghatároz azon esetekre, ha valaki nem tartja be az abban 

foglaltakat.
234

 

Szerbiában az 1990-es alkotmány alapján megalkotott választási törvény Szerbiát 250 

választási kerületre osztotta kétfordulós rendszerben: az első fordulóban az abszolút, a 

másodikban pedig az egyszerű többség megszerzéséhez kötötte a mandátum 

megszerzését.235
 A rendszer torzító hatása volt, hogy a parlamentbe be nem került 

pártokra leadott szavazatok – ami mintegy húsz százalékot tettek ki – elvesztek, míg a 

legtöbb mandátumot szerző párt „túlnyerte” magát a többségi választási rendszer 

következtében, semmilyen arányosító elem nem létezett, ami az elveszett szavazatokat 

visszajutatta volna és mandátumot eredményezett volna. Az 1992-es szövetségi 

átalakulás után Szerbiában is új választási törvényt fogadtak el, mely az országot kilenc 

választási kerületre osztotta, a mandátumok elosztása tisztás listás választás alapján 

történt, tehát pártokra lehetett leadni immáron csak a szavazatot. A rendszer tisztán 

arányos lett a korábbi többségi helyett. Parlamentbe való bejutási küszöbként 

megmaradt a választási kerületenként elérendő öt százalékos küszöb. Szerbiában 

napjainkban is tiszta arányos választási rendszert alkalmaznak, oly módon, hogy az 

egész ország területét egyetlen választóterültnek tekintik, ahol minden párt egyetlen 

országos listát indíthat. E megoldás rendkívüli módon kedvez a pártok centralizációs 

törekvéseinek, teret engedve a kizárólag országos listán történő 

mandátumszerzésüknek.236
 Az arányossági szempontból kifogástalan módszerrel 

kapcsolatban azonban politikai fenntartásokat fogalmazhatunk meg. A jelöltek 

sorrendjén a választópolgárok nem változtathatnak, tehát zártlistás rendszer van 

használatban. Parlamenti mandátumhoz azok a pártok juthatnak, amelyek elérték a 

bejutáshoz szükséges öt százalékos küszöböt. A RIK nyilvánosságra hozza a pártok 

által megszerzett mandátumok számát, majd a pártoknak tíz nap állt rendelkezésükre, 

hogy a listáról kiválasszák a tényleges parlamenti képviselőiket. 
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 Zakon o volilni kampanji člen 18. 
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 U.o. 25-30. 
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 Kardos–Simándi: i. m. 828. o. 
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 Dezső–Tóth: i. m. 29. o. 
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Szerbiában külön nem szavatolt a nemzeti kisebbségek részvétele a törvényhozásban, 

azonban megkönnyítendő a helyzetüket, eltörölték számukra a parlamenti küszöböt, 

mivel egyik kisebbségi pártnak sincs esélye annak átlépésére. Az összes választópolgár 

szavazatának öt százalékát elért kisebbségi pártlistákra leadott szavazatokat szintén a 

Victor D’Hondt belga matematikusról elnevezett módszer alapján számítják át 

mandátumokra.237
 

Horvátországban szintén egyfordulós, arányos választási rendszer működik, melyben 

zárt pártlistákra voksolhatnak az állampolgárok. Az országot tíz választási kerületre 

osztották a legutóbbi választási eljárásról szóló törvénynek megfelelően, melynek 

meghatározásakor arra kell törekednie a parlamentnek, hogy a választópolgárok száma 

ne haladja meg az átlagos szám +/- 5%-át.238
 Választókerületenként az országos pártok 

maximum 14 jelöltet állíthatnak, így választják meg a 140 parlamenti képviselőt.239
 A 

sikeres mandátumszerzéshez a jelölteknek az érvényes szavazatok legalább 5%-át meg 

kell szerezniük.240
 Minden parlamenti képviselőnek van egy helyettese is (ez a 

mandátum „tétlensége” esetén érdekes), mégpedig az a személy lesz az, aki a pártlistán 

utána következett, de már nem szerzett mandátumot. 

 

A horvát választásokat szabályzó törvény kimondja, hogy a határon túli horvátok is 

megilleti a parlamenti képviselet, így számukra öt mandátum biztosított a Saborban.
241

 

A nemzeti kisebbség számára szavatolt képviselői helyek megoszlása a következő:242
 

 szerb nemzeti kisebbség: három fő, 

 magyar és olasz nemzeti kisebbség: egy–egy fő, 

 cseh és szlovák nemzeti kisebbség: egy–egy fő, 

 osztrák, bolgár, német, lengyel, roma, román, ruszin, orosz, török, ukrán, oláh és 

zsidó kisebbségek közösen választanak egy képviselőt, 

 albán, bosnyák, montenegrói, macedón és a szlovén kisebbség szintén közösen 

választhatnak egy képviselőt. 
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 Zakon o izboru narodnih poslanika u Narodnu Skupština Republike Srbije član 81. 
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 Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor član 39. 
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A külföldön élő diaszpóra és a horvátországi kisebbségek parlamenti mandátumainak 

száma az elmúlt húsz évben többször is módosult. Az 1990-ben elfogadott választási 

törvény még nem határozta meg a kisebbségek mandátumainak számát.243
 Az 1992-ben 

elfogadott újabb választási törvény határozta meg először az ország területén élő 

kisebbségek parlamenti képviseletének a jogát. A jogszabály értelmében azon etnikai vagy 

nemzeti kisebbségeknek áll jogában képviselőt küldeni a törvényhozásba, akik az összes 

lakosság nyolc százalékát meghaladó lélekszámmal bírnak; összesen 13 ilyen kisebbségi 

képviselő volt megválasztható.244
 Az 1995-től hatályos választásokról szóló törvény négy 

egyéni kerületre osztotta az országot a kisebbségi mandátumok tekintetében, ahol a magyar, 

az olasz, a cseh, a szlovák, a ruszin, a német, és az osztrák kisebbség választhatta meg 

parlamenti képviselőit, továbbá a szerb kisebbségnek három mandátumot biztosítottak; a 

külföldön élő diaszpóra számára pedig 12 mandátumot engedélyeztek.245
 Az 1999-ben 

elfogadott több módosítással máig hatályos választási törvény bővítette a kisebbségek körét, 

akiknek önálló képviseletre van jogosultságuk a korábban említett összetételben.246
 

A kisebbségi képviselők megválasztásánál egyfordulós, többségi választási rendszert 

használnak Horvátországban, vagyis az a jelölt szerzi meg a mandátumot, aki a legtöbb 

szavazatot kapta; szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a választást. 

Mindkét országban mandátumok elosztásánál a D’Hondt-formulát247
 érvényesítik. Ennek a 

módszernek a lényege: a pártokra eladott szavazatokat először eggyel, majd kettővel, 

hárommal, stb. osztják el, és az így kapott hányadosok alapján sorba rendezik a pártokra 

jutó szavazatokat mindaddig, amíg a rendelkezésre álló helyeket be nem töltik. A 

mandátumok megoszlásában e módszerrel a nagyobb és a kisebb pártok közötti különbség 

kisebb lesz, mint amennyi a leadott szavazatok között volt. Viszont a kisebb pártok számára 

a szavazatok elosztása után fennmaradt maradékok viszonylag nagyobb veszteséget 

jelentenek, mint a nagyobb pártoknak.  
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 Izborni model 1990.  

Forrás: http://www.izbori.hr/izbori/ip.nsf/WPDS/173A719E86F172E2C12574480031B71E?open&1 

(Letöltve: 2012.01.23.) 
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(Letöltve: 2012.01.23.) 
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(Letöltve: 2012.01.23.) 
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Szlovéniában a Képviselőházi szavazáskor – hasonlóan a másik két államhoz – egyfordulós 

arányos választási rendszer van érvényben.248
 A Képviselőház 90 tagjából 88 tagot ezen 

arányos rendszerben választanak meg. Az ország területét nyolc választókörzetre osztották, 

melyekben szervezetenként nyíltlistás rendszer működik, vagyis a polgárok kiválaszthatják 

a számukra szimpatikus jelöltet, és rá adják le egyetlen szavazatukat. A Képviselőházba 

való bejutáshoz el kell érni a négy százalékos belépési küszöböt. Fontos megemlíteni, hogy 

a 2006-os módosítás következtében választási listákon 35%-ban a kevésbé reprezentált 

nemből kell szerepelnie a jelölteknek az egyenjogúság követelménye miatt, melyet tejes 

egészében a 2011-es előrehozott választásokon alkalmaztak először.249
 A 

szavazatelosztáshoz a Droop-kvótát alkalmazzák, mely a szavazat-átruházás módszerét 

teszi lehetővé, így a többmandátumos választókerületekben a személyek közötti választást 

részesíti előnyben. Első lépésként kiszámítják azt a kvótát (szavazatszámot), mely 

megszerzése szükséges egy mandátum elnyeréséhez. A második lépésben megnézik, hogy a 

választók által megjelölt első preferenciák alapján az egyes jelöltekre mennyi szavazat jut. 

Ha valamelyik jelölt szavazatainak száma eléri a kvóta értékét, akkor az automatikusan 

képviselővé válik.250
 Ennek a jelöltnek a kvótán felüli szavazatait a második preferenciák 

alapján osztják el a többi, még meg nem választott jelölt között. 

A képviselőház további egy-egy tagja az olasz és a magyar kisebbség közül kerül ki, 

akiknek részvételük alkotmányos szinten garantált, ezzel is elismerve államalkotó létüket. A 

kisebbség két képviselőjét többségi rendszerben választják meg; a mandátum elosztás pedig 

a D’Hondt módszerrel történik. 

Szlovéniában a második kamaraként működő korporatív elemeket tartalmazó 

Államtanácsot közvetett módon választják meg. Az államtanács tagjai megbízatásukat öt 

évre nyerik el a speciális választási eljárás folyamán. A választások kiírását a mandátum 

lejárta előtt 135, de legkésőbb 75 napon belül kell kiírni úgy, hogy az 90 és 60 napon belül 

megtörténjen a megbízás megszűnése előtt.251
 A tanácstagok megválasztásában az 

érdekcsoportok és a helyi érdekképviseleti szervek vesznek részt. 
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 A szlovén törvényhozás második kamarájáról, az Államtanácsról a Parlamentek című 6. fejezet alatt 
lesz szó. A kimaradása oka, hogy a parlamentáris logika értelmében az Képviselőházon van a politikai 
hangsúly, nem pedig a véleményező, korporatív Államtanácson. 
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A tagok megválasztása a következő arányban történik: 

˗ négy tanácstagot a munkáltatók képviseletében (kereskedelmi kamarák és munkaadói 

szervezetek),
252

 

˗ négy tanácstagot a reprezentatív szakszervezetek,253
 

˗ négy tanácstagot a földművesek és kisiparosok képviseletében: két tagot a 

mezőgazdaságban tevékenykedők; egy tagot a kisiparosok és kézművesek szakmai 

szervezetei és egy tagot a szabad foglalkozásúak,254
 

˗ hat tanácstagot a nem gazdasági tevékenységet végzők: egy tagot az egyetemek, a 

középiskolák és a kollégiumok; egy tagot a tanárok szakmai szervezetei; egy tagot a 

kutatási tevékenységet végzők; egy tagot a kulturális és sportszervezetek szervezetei; egy 

tagot az egészségügyi dolgozók szakmai fóruma és egy tagot a szociális munkát végzők 

érdekképviseletei,255
 

˗ 22 tanácstagot a helyi érdekképviselet szervezetei: az országot huszonkét körzetre 

osztották, ahonnan minden önkormányzat egy-egy jelöltet ajánl az Államtanácsba.
256

 

Az Államtanács hatásköre öt területe terjed ki: 

˗ törvényeket kezdeményezhet a Képviselőháznál, 

˗ véleményezhet minden, a parlament hatáskörébe tartozó ügyet, 

˗ követelheti, hogy a Képviselőház egy törvényről annak kihirdetése előtt ismételten hozzon 

döntést (halasztó hatályú vétó), 

˗ követelheti népszavazás kiírását, 

˗ közérdekű ügyekben vizsgálatot kezdeményezhet. 
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 Zakon o državnem svetu člen 24.  
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4.3. A választási rendszer hatása a politikai rendszerre 

 

A parlamenti választások szabályai nemcsak a pártpolitikai erőviszonyokra gyakorolt 

közvetlen hatásuk miatt érdekesek. A választási rendszer jellege arra is hatással van, hogy a 

parlament milyen funkciót kap a politikai rendszer összműködésében: nevezetesen, hogy a 

parlament elsősorban a politikai reprezentációt vagy pedig a kormányzást szolgálja-e.
257

 

Mivel a szerb választópolgárok egyetlen országos listára adhatják le a szavazataikat, ezért 

tiszta arányos választási rendszer van érvényben, így elsősorban a pártok képviseletére 

helyeződik a hangsúly. Ugyanez a helyzet áll elő Horvátországban is, mivel a nemzeti 

kisebbségek garantált részvétele ellenére arányos választási rendszer van érvényben itt is. 

Szlovéniában szintén az arányosságra helyeződött a hangsúly, ahol még az alkotmányba is 

bele kívánták foglalni ezt a követelményt, végül erre a választási törvényben került sor. A 

szlovén politikai életben 1996 óta folyamatosan vita zajlott arról, hogy át kellene térni a 

többségi szavazási rendszerre a hatékonyabb parlamenti munka érdekében, azonban ennek 

végrehajtásához hiányzott a megfelelő politikai erő.258
  A választások során elsősorban a 

pártelnökök személyére épített kampányoknak lehetünk szemtanúi, mivel a jelöltek – kevés 

kivétellel – országosan ritkán jelennek meg. Szerbiában a pártvezetők további 

felértékelődéséhez vezetett az a 2012-ig hatályos eljárási szabály, mely szerint a választási 

listákon feltüntetett jelölti sorrend mindössze tájékoztató jellegű, mivel a szűk pártvezetés 

határozta meg valójában a voksolást követő napokban, hogy mely képviselőjelöltek fognak 

mandátumhoz jutni;259
 tehát a zártlista így szabadon alakíthatóvá vált. Ez a kiválasztás 

lehetőséget adhatott a pártoknak arra, hogy megfelelő szaktudással és tapasztalattal 

rendelkező politikusok kerüljenek be a Népképviselőházba, azonban annak is szemtanúi 

lehetünk, hogy a párt befolyásos személyiségei folyamatosan újrázhattak valódi 

teljesítmény nélkül. A választási törvény módosítása következtében azonban ezt az eljárási 

kiskaput megszüntették mára. Pozitív jelenségként definiálható továbbá, hogy a DS a 

nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése érdekében 30 százalékos női kvótát vezetett 

be.
260
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Az arányos választási rendszer következtében fragmentált parlamentek jöttek létre 

mindhárom országban, ahol az öt/négy százalékos bejutási küszöb ellenére továbbra is 

sok kisebb párt van jelen. A sokszínű parlamentek koalíciós kormányok létét követeli 

meg, de a pártok közötti ellenségeskedés ezt lehetetlenné teszi, így a választási rendszer 

következtében instabillá válnak a politikai rendszerek. 

 

4.4. A választási bizottságok jellemzői 

 

A választási rendszer taglalásánál érdemes megemlíteni a három államban működő országos 

választási bizottságot, melyet eltérő szabályok szerint és eljárással hoznak létre ugyanazon 

feladatkörök ellátására. Szerbiában Köztársasági Választási Bizottság elnevezéssel illetik ezt az 

intézményt, Horvátországban és Szlovéniában pedig Állami Választási Bizottságnak hívják. 

A szerbiai Köztársasági Választási Bizottság tagjait (Republičke Izborne Komisije–RIK) a 

parlamentben képviselőcsoporttal rendelkező pártok javaslata alapján a Népképviselőház 

választja meg.261
 A testület 16 tagból és az elnökből áll. A 2009 júliusában megválasztott tagok 

mindegyike – a törvénnyel összhangban – jogi végzettséggel rendelkezik; hét tagja vidéki 

származású, míg a fennmaradó kilenc személy belgrádi. A nemek megoszlása tekintetében öt 

nő foglal helyet a választási bizottságban. Érdemes megjegyezni, hogy minden bizottsági tag 

rendelkezik helyettessel, amennyiben akadályoztatása esetén nem tudna részt venni az üléseken. 

A RIK a törvényhozás által megválasztott titkárral és annak helyettesével is rendelkezik. 

Összeférhetetlenséget állapítottak meg más közhatalmi tisztségekkel, így a testületnek nem lehet 

tagja parlamenti képviselő, miniszter, és más állami köztisztviselő sem.262
  

A horvát Állami Választási Bizottságnak (Državno izborno povjerenstvo – DIP–RH) létezik 

egy állandó és egy kibővített testületi formája. Az állandó testületet az elnök, négy alelnök és 

négy tag alkotja.263
 A Legfelsőbb Bíróság elnöke egyben a DIP-RH elnöke is; két alelnöke a 

Legfelsőbb Bíróság bírája. Egy alelnököt és két tagot a kormánypárt, míg a másik alelnököt és 

további két tagot az ellenzéki pártok választanak meg többségi szavazással. Amennyiben nem 

                                                           
261

 Zakon o izboru narodnih poslanika u Narodnu Skupština Republike Srbije član 33. 
262

 Ezt a szabályt 2008-ig figyelmen kívül hagyták, mivel a RIK elnöke, Sonja Brkić a Legfelsőbb 
Bíróság tagja is volt, valamint Snežana Malović igazságügy-miniszter is részese volt a testületnek. 
263

 Zakon o državnom izbornom povjerenstvu član 3. 
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tudnak megállapodni a személyekről a parlamenti pártok, akkor az Alkotmánybíróság dönti el, 

hogy kik legyenek a delegáltak. A testületbeli tagság feltétele, hogy jogász végzetséggel 

rendelkezzenek, valamint politikai összeférhetetlenséget követelnek meg tőlük, helyettesekkel 

nem rendelkeznek a bizottság tagjai. 

A szlovén Állami Választási Bizottság (Državna volilna komisija–DVK) szervezetéről és tagjai 

megválasztásáról nem rendelkezik a választásokról szóló törvény, annyi bizonyos, hogy a 

testület tizenegy tag alkotja.264
  

A választási bizottságok törvényben meghatározott feladatai megegyeznek:265
 

1. a választások jogszerű végrehajtása és műszaki előkészítésének megszervezése, valamint a 

külföldi szavazás ellenőrzése, 

2. a választási anyagok egyedi előírásainak meghatározása, továbbá a választásokon történő 

intézkedések előírása, a formulák meghatározása, és a szavazáshoz használt eszközök 

beszerzése, 

3. húsz nappal a választások előtt a szavazóhelyiségek helyének meghatározása és kihirdetése 

a Hivatalos Közlönyben, a szavazóhelyek számát és címét megjelölése, a választási 

bizottságok meghatározása, az elnökök és a tagok kinevezése, 

4. szavazóhelyenként az érvényességhez szükséges szavazatszámok meghatározása, a 

választói névjegyzék hitelesítése,  

5. a választások tisztaságának nyomon követése; annak megállapítása, hogy a választási 

listákat törvénynek megfelelően készítették el és nyújtották be,  

6. az összesített választási listák határozatban történő kihirdetése,  

7. a választási eredmények meghatározása és közzététele, továbbá minden választási lista 

esetében a megszerzett helyek számának meghatározása,  

8. a Szerbiai Népképviselőháznak és a Sabornak jelentés készítése a lebonyolított 

választásokról,  

9. adatgyűjtés céljából információt szolgáltatás statisztikai adatok feldolgozását végző 

hatóságnak,  

10. egyéb feladatok elvégezése a választási törvényekkel összhangban. 

                                                           
264

 Člani Državne volilne komisije. Forrás: http://www.dvk.gov.si/clani.pdf (Letöltve: 2012.08.07.) 
265

 Zakon o izboru narodnih poslanika u Narodnu Skupština Republike Srbije član 34.; Zakon o-izborima zastupnika u Hrvatski sabor 

član 56. és Zakon o državnom izbornom povjerenstvu član 11. Forrás: http://www.zakon.hr/z/354/Zakon-o-dr%C5%BEavnom-

izbornom-povjerenstvu (Letöltve: 2012.01.22.)  
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5. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 

5.1. Választások a szövetségi törvényhozásban 

5.1.1. Az 1992. májusi választások 

1992. május 31-én, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság megalakulása után nem sokkal 

megtartották a szövetségi választásokat is. A délszláv háború miatt rendkívüli állapot 

volt érvényben az egész föderáció területén, így erre való hivatkozással az ellenzék 

bojkottálta a szavazást. A mandátummegoszlást lásd a 6. számú táblázatban. 

6. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1992. május 31.) 

Pártok (koalíciók) 
elnevezése 

Párt 
rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerbiai Szocialista Párt SPS 1 665 485 40,82 73 52,90 

Szerb Radikális Párt SRS 1 189 189 29,15 33 23,91 

Montenegrói Szocialisták 
Demokratikus Pártja 

DPS 160 040 3,92 23 16,67 

Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közössége 

VMDK 106 831 2,62 2 1,45 

Kommunisták Szövetsége – 

Mozgalom Jugoszláviáért 
SK–PJ 14 205 0,35 2 1,45 

Független – - - 5 3,62 

Forrás: Kardos–Simándi: i. m. 824. o. 

5.1.2. Az 1992. decemberi választások 

1992. december 20-án megtartott újabb szövetségi választásokon a mandátum 

megoszlást a 7. számú táblázat tartalmazza. 

7. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1992. december 20.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerbiai Szocialista Párt SPS 1 478 918 31,4 47 34,06 

Szerb Radikális Párt SRS 1 056 539 22,4 34 24,64 

Demokratikus Mozgalom Depos 809 731 17,2 20 14,49 

Montenegrói Szocialisták 
Demokratikus Pártja 

DPS 130 431 2,8 17 12,32 

Demokrata Párt DS 280 183 6,0 5 3,62 

Montenegrói Szocialista Párt SDP 36 390 0,8 5 3,62 

Montenegrói Nemzeti Párt NS 34 436 0,7 4 2,90 

Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közössége 

VMDK 106 036 2,3 3 2,17 

Vajdasági Demokratikus 
Reformpárt 

DSPV 101 234 2,2 2 1,45 

Vajdasági Demokrata Párt* - 58 505 1,3 1 0,73 

Forrás: Kardos–Simándi: i. m. 824. o. 

Megjegyzés: *Más források szerint a Szerbiai Polgárok Szövetsége (GSS). 
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5.1.3. Az 1996-os választások 

A soron következő szövetségi választásokra 1996. november 3-én került sor (lásd az 8. 

számú táblázatot). Az 1996. évi szövetségi parlamenti választásokon ellenzék 

összefogása által létrejött Együtt Koalíciót (Zajedno) a következő pártok alkották: Szerb 

Megújhodási Mozgalom (SPO), Demokrata Párt (DS), Szerbiai Polgárok Szövetsége 

(GSS), Demokratikus Központ (DC) és a Szerbiai Demokrata Párt (DSS). A DSS a 

helyhatósági választások után csupán néhány helyi önkormányzatban tartotta fenn az 

együttműködést az ellenzéki koalícióval, míg az SPO 1997-ben elhagyta az 

együttműködést. Az 1996. évi szövetségi választásokon 63%-os volt a részvétel. 

8. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1996. november 3.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerbiai Szocialista Párt – 

Jugoszláv Bal – 

Új Demokrácia 

SPS–JUL–
ND 

1 848 668 42,42 64 46,38 

Együtt Koalíció Zajedno 929 296 22,24 22 15,94 

Montenegrói Szocialisták 
Demokratikus Pártja 

DPS 146 221 2,25 20 14,50 

Szerb Radikális Párt SRS 779 259 17,88 16 11,60 

Montenegrói Nemzeti Párt NS 66 165 23 8 5,80 

Vajdasági Magyar Szövetség VMSZ 81 311 2 3 2,17 

Vajdasági koalíció KV 57 645 1,40 2 1,45 

Szandzsák lista LS 62 111 1,50 1 0,72 

Montenegrói 
Szociáldemokrata Párt 

SDP 26 128 9,10 1 0,72 

Montenegrói Demokratikus 
Akciópárt 

- 12 327 4,30 1 0,72 

Forrás: Kardos–Simándi: i. m. 825. o. 

 

5.1.4. A 2000-es választások 

2000 júliusában a Szerbiai Szocialista Párt kezdeményezése nyomán a szövetségi elnökválasztást 

közvetlenné tették, ebben a montenegrói pártok Milošević hatalmának meghosszabbítását látták, 

így ellenérzéseket szült a módosítás. Milošević az elnökválasztást a szövetségi parlamenti 

választásokkal egy időbe írta ki, a Montenegrói Szocialisták Demokratikus Pártja távolmaradt 

mindkét választástól. A 2000. szeptember 24-ére kiírt szövetségi elnökválasztást a DOS nyerte 

meg, mely „politikai esernyőként” összefogta a demokratikus orientációjú jobbközép pártokat (az 

ország történetében elsőként a regionális és kisebbségi pártokat is). Mivel a választási kampány 

során a szocialista párt és a JUL dominálta a média-felületek többségét, ezért a DOS – a 
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nemzetközi közösség javaslatára – a vidéki szavazókra összpontosított és az ajtótól ajtóig (door-

to-door) meggyőzési technikát alkalmazta.266
 A szövetségi államfő, Milošević nem ismerte el a 

győzelmet, majd az október 5-ei történések után mégis eleget tett a követelésnek.267
  

2000-ben a DOS 18 párt, illetve szervezet alkotta: DS, DSS, Szociáldemokrácia 

(Socijaldemokracija–SD), GSS, DHSS, NS, Demokratikus Szerbiáért Mozgalom (Pokret za 

demokratsku Srbiju–PDS), LSV, Vajdasági Rerformista Demokrata Párt (Reformska 

demokratska stranka Vojvodine–RDSV), VMSZ, KV, DA, Demokrata Központ (Demokratski 

centar–DC), ND, SDU, SDP, Liga Šumadijáért (Liga za Šumadiju–LZŠ), Szerb Ellenási 

Mozgalom-demokrata mozgalom (Srpski pokret otpora-demokratski pokret – SPO–DP) és a 

Szabad és Független Szakszervezet Szövetsége (Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata –

ASNS). 

A választásokon való részvétel 64%-ot tett ki. A két szövetségi kamarában elért 

mandátumelosztást a 9. számú táblázat tartalmazza. 

9. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2000. szeptember 24.) 

Képviselőház 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerbiai Demokratikus 

Ellenzék 
DOS 2 040 646 41,77 58 42,03 

Szerbiai Szocialista Párt – 

Jugoszláv Bal 
SPS–JUL 1 532 841 31,38 44 31,88 

Montenegrói Szocialista 
Néppárt 

SNP 104 198 2,13 28 20,29 

Szerb Radikális Párt SRS 406 196 8,31 5 3,62 

Montenegrói Szerb Nemzeti 
Párt 

SNS 8 048 0,16 2 1,45 

Vajdasági Magyar Szövetség VMSZ 46 768 0,96 1 0,73 

Köztársaságok háza 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Montenegrói Szocialista 

Néppárt 
SNP 103 425 2,12 19 47,50 

Szerbiai Demokratikus 

Ellenzék 
DOS 2 092 799 42,84 10 25 

Szerbiai Szocialista Párt – 

Jugoszláv Bal 
SPS–JUL 1 479 583 30,29 7 17,50 

Szerb Radikális Párt SRS 472 820 9,68 2 5 

Szerb Nemzeti Párt SNS 9 494 0,20 1 2,50 

Szerb Megújhodási Mozgalom SPO 281 153 5,76 1 2,50 

Forrás: Kardos–Simándi: i. m. 827. o. 

                                                           
266

 U.o. 276. 
267

 Lásd: Major Nándor: Szerbia Milošević után I. Fórum Kiadó, Újvidék, 2006. 16. o. 
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5.1.5. Szerbia és Montenegró szövetségi törvényhozása 

A 2003. februári államszövetségi alapokmány értelmében a szövetségi törvényhozás 

egykamarássá alakult, melynek munkájában 126 képviselő vett részt (91 szerbiai és 35 

montenegrói). Az első parlament a két köztársaság parlamentjének megoszlása szerint 

állt fel, a megállapodás értelmében az állam létrejötte után két évvel tartanak 

választásokat, s annak a parlamentnek a mandátuma már négy évre szól.268
  

A tagállami parlamenti választásoknak köszönhetően 2004 februárjában történt először 

módosulás a szövetségi parlament pártösszetételében – a 2003. decemberi szerbiai 

választások hatására (lásd 10. számú táblázat) 

10. számú táblázat: Mandátummegoszlás pártonként 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerb Radikális Párt SRS 30 23,81 

Szerbiai Demokrata Párt DSS 20 15,87 

Demokrata Párt DS 13 10,31 

G17 Plusz G17Plus 12 9,94 

Szerb Megújhodási Mozgalom 
– Új Szerbia 

SPO–NS 8 6,34 

Szerbiai Szocialista Párt SPS 8 6,34 

Demokratikus Lista az 

Európai Montenegróért 
KE-CG 19 15,07 

Montenegrói Szocialista 
Néppárt 

SNP 9 7,15 

Szerb Nemzeti Párt SNS 3 2,37 

Montenegrói Liberális 
Szövetség 

LSCG 2 1,58 

Nemzeti Párt NS 2 1,58 

Forrás: Kardos–Simándi: i. m. 827. o. 

 

5.2. Választások Szerbiában 

5.2.1. Az 1990-es választások 

A többpártrendszert bevezető 1990. évi alkotmánymódosítást követően 1990. december 

9-én és 23-án tartották meg az első többpárti, köztársasági választást. A koszovói 

problémák következtében az albánok bojkottálták a választásokat és nem éltek szavazati 

jogukkal. Az ellenzéki pártoknak nem sikerült megállapodniuk a közös indulásban a 

szocialisták leváltásának reményében. A választáson végül 1705 jelölt indult 44 párt 
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 Kardos–Simándi: i. m. 826. o. 
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színeiben. Az első fordulóban – ahol a részvételi arány 71,5% volt – 96 képviselőt már 

sikeresen meg is választottak a 250 fős parlamentből. A pártokra leadott szavazatokat és 

mandátumelosztást lásd a 11. számú táblázatban. 

11. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1990. december 23.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerbiai Szocialista Párt SPS 2 320 587 46,1 194 77,6 

Szerb Megújhodási Mozgalom SPO 794 789 15,8 19 7,6 

Független jelöltek – 456 318 9,1 8 3,2 

Demokrata Párt DS 374 887 7,4 7 2,8 

Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közössége 

VMDK 132726 2,6 8 3,2 

Demokratikus Akciópárt SDA 84 156 1,7 3 1,2 

Vajdasági Reformerek 
Szövetsége 

SRSJ/Vojv. 71 865 1,5 2 0,8 

Parasztnéppárt NSS 68 045 1,4 1 0,4 

Szerb Parasztpárt SSS 52 663 1 2 0,8 

Szerb Demokrata Párt SDS 32 927 0,6 1 0,4 

Jugoszláv Demokratikus 
Kezdeményezés Egyesülete 

UJDI 24 982 0,5 1 04 

Vajdasági Horvátok 
Demokrata Közössége 

DSH 23 630 0,5 1 0,4 

Presevói Demokratikus 
Akciópárt 

PDD 21 998 0,4 1 0,4 

Jugoszláv árt SJ 21 784 0, 1 0,4 

Muzulmán Demokratikus 
Reformpárt 

DRSM 3 432 0, 1 0,4 

Forrás: Vladimir Goati: Izbori u SRJ od 1990 do 1998. CeSID, Beograd, 2001. 209. o. 

 

 

5.2.2. Az 1992-es választások 

Miközben a délszláv válság nyomán a szerbiai politikai élet radikalizálódott és 

létrejöttek a nemzeti radikális pártok, továbbá több tiszavirág életű szövetség is 

megalakult (a Szerb Nemzeti Tanács 1991 márciusában; az Egyesült Szerb 

Demokratikus Ellenzék 1991 májusában). Végül 1992. május 23-án jött létre a 14 pártot 

és szervezetet tömörítő Szerbiai Demokratikus Mozgalom (Demokratski pokret Srbije–

Depos); tagja volt az SPO, a Szerb Liberális Párt, az Új Demokrácia és a Szerbiai 

Demokrata Párt. A szavazáson a polgárok immáron listákra adhatták le voksaikat az 

egyfordulósra csökkentett választás alkalmával. A mandátumelosztást a 12. számú 

táblázat tartalmazza. 
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12. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1992. december 20.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerbiai Szocialista Párt SPS 1 359 086 28,8 101 40,4 

Szerb Radikális Párt SRS 1 066 765 22,6 73 29,2 

Szerbiai Demokratikus 

Mozgalom* 
Depos 797 831 16,9 50 20 

Demokrata Párt DS 196 347 4,2 6 2,4 

Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közössége 

VMDK 140 825 3 9 3,6 

Szerb Parasztpárt SSS 128 240 2,7 3 1,2 

Vajdasági Demokrata Párt – 

Vajdasági Demokrata 

Reformpárt 
KDR 71 865 1,5 2 0,8 

Ž. R. – Arkan Koszovói 
Polgárok Csoportja 

Arkan 17 352 0,3 5 2 

Muzulmán Demokratikus 
Reformpárt 

DRSM 6 336 0,1 1 0,4 

Forrás: Goati: i. m. 215. o. 

Megjegyzés: *A Deposban résztvevő pártok mandátumeloszlása a következő volt: SPO 24, DSS 18, ND 3. A Szerb 
Liberális Párt végül nem indított jelöltet. 

 

5.2.3. Az 1993-as választások 

A szerbiai törvényhozás ellenzéke 1993 februárjától bojkottálta a köztársasági 

törvényhozás működését, mivel nem tudtak megegyezni a szocialistákkal a szövetségi 

parlamentbe küldendő képviselők személyéről. A szocialisták és a kormányukat 

kívülről támogató radikálisok 1993 májusában szembe kerültek egymással a boszniai 

szerbek kérdése nyomán. A konfliktus odáig fajult, hogy a radikálisok 1993. szeptember 

17-én bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek, melyet az SPO, a DS és a DSS is 

támogatott. A bizalmi szavazást megelőzve az elnök feloszlatta a parlamentet és 1993. 

december 19-ére előrehozott választásokat írt ki. Az ellenzéki Depos szinte teljesen 

átalakult egy év alatt, a koalícióban résztevő pártok egymástól függetlenül folytatták 

kampányukat, majd az Új Demokrácia kormányba való belépésével véglegesen 

feloszlott.
269

 A 61,3%-os részvétel mellett megtartott előrehozott választásokon elért 

eredményeket a 13. számú táblázat tartalmazza. 
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 Kardos–Simándi: i. m. 830. o. 
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13. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1993. december 19.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerbiai Szocialista Párt SPS 1 576 287 36,7 123 49,2 

Szerbiai Demokratikus 

Mozgalom* 
Depos 715 564 16,6 45 18 

Szerb Radikális Párt SRS 595 467 13,8 39 15,6 

Demokrata Párt DS 497 582 11,6 29 11,6 

Szerbiai Demokrata Párt DSS 218 056 5,1 7 2,8 

Vajdasági Magyarok 
Demokratikus Közössége 

VMDK 112 342 2,6 5 2 

Demokratikus Akciópárt – 

Albánok Demokratikus Pártja 

KPzDD-

DPA 
29 342 1,7 2 0,8 

Forrás: Goati: i. m. 216.–217. o. 

Megjegyzés: *A Deposban résztvevő pártok mandátumeloszlása a következő volt: SPO 37, ND 6, Szerb Polgári Szövetség (GSS) 2. 

5.2.4. Az 1997-es választások 

A délszláv háborút lezáró daytoni megállapodás után ismét ellenzéki összefogásnak lehetünk szemtanúi, 

ugyanis 1996. március 2-án megalakult az Együtt (Zajedno) polgári tömörülés a Szerb Polgári Szövetség 

(GSS), az SPO, a Demokrata Párt és a Szerbiai Demokrata Párt együttműködése által. Ez az ellenzéki 

együttműködés sem volt hosszú életű; az 1996. novemberi szövetségi parlamenti és helyhatósági 

választásokon még együtt léptek fel, de 1997 júniusában az SPO elhagyta az együttműködést, majd az fel 

is bomlott. A köztársasági parlamenti választásokat 1997. szeptember 27-én tartották meg, ahol a 

részvételi arány 57,5% volt. Több ellenzéki párt (GSS, DS, DSS) a választásoktól való távolmaradásra 

szólította fel a támogatóikat, abban reménykedtek, hogy a részvételi arány majd nem éri el az 50%-ot, így 

érvénytelen lesz. A taktikájuk nem vált be, megerősödött radikális párt, valamint a nyertesnek számító 

szocialisták tömörülése (lásd 14. számú táblázat). 

14. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1997. szeptember 21.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerbiai Szocialista Párt – 

Jugoszláv Bal – Új 
Demokrácia 

SPS – JUL –
ND 

1 418036 34,20 110 44,00 

Szerb Radikális Párt SRS 1 162 216 28,10 82 32,80 

Szerb Megújhodási Mozgalom SPO 793 988 19,10 45 18,00 

Vajdasági Koalíció KV 112 589 2,72 4 1,60 

Vajdasági Magyar Szövetség VMSZ 50 960 1,23 4 1,60 

Szandzsáki Lista LS 49 486 1,20 3 1,20 

Demokratikus Alternatíva – 

Szerb Parasztpárt – Szerb 

Nyugdíjasok Pártja 

DA – SSS – 

PUPS 
60 855 1 1 0,40 

Demokratikus Koalíció* 
KPzDD-

DPA 
14 179 0,34 1 0,40 

Forrás: Goati: i. m. 217. o. 

Megjegyzés: *Presevói Demokratikus Akciópárt és Albánok Demokratikus Pártja koalíciója. 
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5.2.5. A 2000-es választások 

Az 1997-ben megtartott szerbiai választások eredményeként 1998 és 2000 között Mirko 

Marjanović volt a kormányfő az SPS-JUL-SRS nacionalista és patrióta széles-többségi 

kormánykoalíciónak köszönhetően.270
 A 2000. december 23-án megtartott szerbiai 

választásokon a DOS fölényes győzelmet aratott. Az 57,72 százalékos részvétel mellett 

az ellenzéki szövetség 176 mandátumot szerzett meg, míg a korábban hatalmon lévő 

pártok vereséget szenvedtek. A szocialisták 37, a radikálisok 23 képviselői helyet 

kaptak meg a 250 fős parlamentben. Az SSJ-nek sikerült további 14 képviselőt 

bejuttatnia, míg a korábbi kormánypárt, a JUL a szavazatok 0, 37 százalékával kikerült 

a törvényhozásból. Hasonló sorsra jutott az SPO is, mely nem kívánt közösen indulni a 

DOS-szal, ezért nem tudtak karakteres ellenzéki kampányt folytatni, és nem érték el a 

parlamenti küszöböt (lásd 15. számú táblázat). 

15.  számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2000. december 23.) 

Pártok (koalíciók) 
elnevezése 

Párt 
rövidítése 

Szavazatok 

száma 
Szavazatarány 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 

Szerbiai Demokratikus 

Ellenzék 
DOS 2 402 387 64,40 176 70,40 

Szerbiai Szocialista Párt SPS 515 845 13,50 37 14,80 

Szerb Radikális Párt SRS 322 333 8,50 23 9,20 

Szerb Egység Pártja SSJ 199 847 5,30 14 5,60 

Szerb Megújhodási 
Mozgalom 

SPO 114 296 3,70 0 0 

Jugoszláv Bal JUL 14 317 0,37 0 0 

Forrás: Slaviša Orlović (2002): Političke partije i moć, 363. o. 

 

5.2.6. A 2003-as választások 

A 2003. évi előrehozott választásokon 19 párt, illetve választási koalíció versenyzett a 

választópolgárok szavazataiért. A 4 245 képviselőjelölt összesen hatvan politikai formációt 

jelenített meg.271
 Listát állított a párttá szerveződött G17 Plusz, a Szerbiai Demokrata Párt, a 

Demokrata Párt, és a Demokratikus Alternatíva elnevezésű formáció. A radikálisok 

listavezetője Vojislav Šešelj maradt, csakúgy, mint a Szerbiai Szocialista Párt esetében 

Slobodan Milošević. Szövetséget kötött az Új Szerbia és a Szerb Megújhodási Mozgalom Vuk 

Drašković vezetésével. A Nemzeti Egységért elnevezéssel koalícióra lépett a Szerbiai Egység 

                                                           
270

 Stojiljković: i. m. 262. 
271

 U.o. 287. 
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Pártja, a Nemzeti Parasztpárt, a Néppárt, a Mi otthonunk Szerbia és a Szerb Párt. Vladan Batić 

vezetésével szállt a versenybe a szavazatokért Önálló Szerbia néven a Kereszténydemokrata Párt, a 

Haza Demokrata Párt, a Szerbiai Romák Demokratikus Mozgalma, a Paraszt Párt és a Szerb Igazság. 

Igazság és Önvédelem néven lépett szövetségre a Szociáldemokrácia, az Igazságosság Nemzeti Párt, a 

Munkások és Nyugdíjasok Pártja, valamint a Szociáldemokrata Zöld Párt. „Együtt a toleranciáért” 

jelszóval fogott össze három kisebbségi párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Vajdasági Magyar 

Szövetség, valamint a Rasim Ljaljić vezette bosnyák Szandzsáki Demokrata Párt. Továbbá önállóan 

indultak a választásokon a Szerbiai Liberálisok, a Szocialista Néppárt, a Szerbiai Munkáspárt, a 

Vajdasági Szerbek Szövetsége, és a Jugoszláv Bal. A felsoroltakon kívül sikeresen listát állított még a 

Szerbiai és Szórvány Gazdaság Ereje, valamint a Vajdasági Szociáldemokraták és a Reformisták. 

A 2003. december 28-ai választásokon 56,1 százalékos részvétellel a következő eredmények születtek: 

az akkor még Miroljub Labus vezette G17 Plusz a szavazatok 11,5 százalékát szerezte meg, minek 

eredményeként 34 képviselői mandátumhoz jutott. Az SRS 27,6 százalékot kapott, így 82 képviselőt 

küldhetett a parlamentbe. Koštunica DSS-e a választók 18 százalékának bizalmát élvezte, minek hála 

53 képviselői helyet szerzett. A Boris Tadić nevével fémjelzett DS ekkor a szavazatok 12,6 százalékát 

kapta, 37 képviselővel. Az SPO az NS-szel kialakított koalícióban 7,7 százalékot szerzett, így 22 

képviselője volt. A szocialista szavazatok számának megnövekedéséhez hozzájárulhatott, hogy a 

választók az aktuális kormánypártok ellen kívántak szavazni, elfeledve a Milošević-i kormányzat 

tetteit.
272

 Az SPS 7,6 százalékot kapott, s 22 képviselőt küldött a törvényhozásba. Az „Együtt a 

toleranciáért” választási szövetség 150 ezer szavazattal 4 százalékot ért el, ám ezzel nem lépte át az öt 

százalékos küszöböt (lásd 16. számú táblázat). 

16. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2003. december 28.) 

S. 

sz. 
Pártok (koalíciók) neve Rövidítés 

Szavazatok 

száma 

Szavazat-

arány 

Mandátumok 
száma 

Mandátum-

arány 

1. Szerb Radikális Párt SRS 1 056 256 27,60 82 32,80 

2. Szerbiai Demokrata Párt DSS 678 031 17,70 53 21,20 

3. Demokrata Párt DS 481 249 12,60 37 14,80 

4. G17 Plusz G17 Plus 438 422 11,50 34 13,60 

5. 
Új Szerbia – Szerb 

Megújhodási Mozgalom 
NS–SPO 239 082 7,70 22 8,80 

6. Szerbiai Szocialista Párt SPS 291 341 7,60 22 8,80 

7. Együtt a toleranciáért 
LSV–

VMSZ–
SanDS 

161 765 4,20 0 0 

Forrás: RIK 

                                                           
272

 Stojiljković: i. m. 287. o. 
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5.2.7. A 2007-es választások 

A 2007. évi parlamenti választásokon 20 párt(szövetség) jelezte részvételi szándékát. 61 670 

polgár külföldön kívánta leadni a szavazatát, ezt elsőként az 59 más országban létrehozott 

szavazóhelyen tehették meg. Országszerte 8 441 helyen várták a szavazni vágyókat. Önálló 

listát állított a G17 Plusz Mlađan Dinkić vezetésével, miután Miroljub Labust „eltávolította” a 

párt éléről és a Demokrata Párt Tadić vezetésével. A párt választási listáján helyet kapott 

Rasim Ljajić, a Szandzsák Demokrata Párt elnöke, a Vajdasági Horvátok Demokratikus 

Szövetsége és a Szandzsák Párt. Čedomir Jovanović pártja, a Liberális Demokrata Párt az 

első megmérettetésnek a Szebiai Polgárok Szövetségével, a Szociáldemokrata Unióval és a 

Vajdasági Szociáldemokrata Ligával, valamint Vladan Batić Kereszténydemokrata Pártjával 

indult. Az Új Szerbia ezen a választáson már a Szerbiai Demokrata Párttal közösen állított 

jelölteket (magába foglalta a Szerb Demokratikus Megújhodási Mozgalom képviselőjelöltjeit 

is). A Vuk Drašković vezette Szerb Megújhodási Mozgalom  több kisebb párttal szövetkezett 

(Gazdagság Visszatérése Szerb Lista, Népi Parasztpárt, Szerbiai Liberálisok, valamint a 

„Szeretem Krajinát” Mozgalom). A Szerb Radikális Párt listáját továbbra is Vojislav Šešelj 

vezette, míg a Szerbiai Szocialista Pártnál Ivica Dačić került az élre Milošević helyett. Több 

kisebb választási párt próbálkozásának is szemtanúi lehetünk: Szandzsákért Koalíciós Lista, 

„Miért ne lehetne jobb“ formáció, Vajdasági Pártok koalíciója, Szerbiai Roma Unió, 

Reformista Párt, Szerbiai Demokrata Közösség, Preševo-völgyi Albánok Koalíciója, 

Szociáldemokrácia, Roma Párt. A vajdasági magyar pártok nem tudtak megegyezni egy 

közös listában, így elindult a parlamenti választásokon a Kasza József nevével fémjelzett 

Vajdasági Magyar Szövetség, és az Ágoston Károly vezette Magyar Összefogás Koalíciója. 

Továbbá szemtanúi lehettünk a Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Egyesült Nyugdíjaspárt 

összefogásának. A választásokon elindult Bogoljub Karić, médiavállalkozó listája is Szerbia 

Ereje Mozgalom néven (lásd 17. számú táblázat). 
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17. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2007. január 21.) 

S. 

sz. 
Pártok (koalíciók) neve Rövidítés 

Szavazatok 

száma 

Szavazat- 

arány 

Mandátumok 
száma 

Mandátum- 

arány 

1. Szerb Radikális Párt SRS 1 153 453 28,59 81 32,40 

2. Demokrata Párt DS 915 854 22,71 64 25,60 

3. 
Szerbiai Demokrata Párt – Új 

Szerbia 
DSS–NS 667 615 16,55 47 18,80 

4. G17 Plusz G17 PLUS 275 041 6,82 19 7,60 

5. Szerbiai Szocialista Párt SPS 227 580 6,64 16 6,40 

6. 

Liberális Demokrata Párt – 

Szerbiai Polgárok Szövetsége – 

Vajdasági Szociáldemokrata 
Liga 

 

LDP–GSS–
LSV 

214 262 5,31 15 6 

7. Vajdasági Magyar Szövetség VMSZ 52 510 1,30 3 1,20 

8. Szandzsákért Koalíciós Lista LZS 33 823 0,84 2 0,80 

9. Szerbiai Roma Unió URS 17 128 0,42 1 0,40 

10. 
Preševo-völgyi Albánok 

Koalíciója 
KAPD 16 973 0,42 1 0,40 

11. Roma Párt RP 14 631 0,36 1 0,40 

Forrás: RIK 

A 60,56 százalékos részvétel mellett lezajlott választásokon a DS 22,9 százalékos eredményével 

sikerült elérnie, hogy megduplázza képviselőinek a számát, így ezután 65 demokrata vett részt a 

törvényhozás munkájában. A mandátumnövekedés a G17 Plusz kárára történt, amely jelentősen 

visszaesett – 6,8 százalékra, ami 19 képviselői helyre volt elegendő. A Čedomir Jovanović köré 

tömörülő liberális erők 5,3 százalékot kaptak, így 15-en ültek ebben a parlamenti koalícióban. Az 

SRS mindösszesen egy mandátumot vesztett, így a 28,59 százalékos eredmény 81 helyre volt 

elegendő. A DSS és szövetségese az NS 47 mandátumot szerzett, míg a szocialista frakció 16 főre 

csökkent. A választási törvény 2004-es módosításával eltörölték a kisebbségi pártok számára az 5 

százalékos választási küszöb kötelező elérését, így a VMSZ három, a szandzsákiak kettő, a preševo-i 

albánok egy, és a romák két listán egy-egy képviselővel voltak jelen a Szerbiai Népképviselőházban. 

5.2.8. A 2008-as választások 

2008. február 15-én Koszovó kinyilvánította függetlenségét Szerbiától. 2008. március 8-án Vojislav 

Koštunica kormányfő lemondott és előrehozott választásokat javasolt május 11-ére, a helyhatósági 

választások napjára. A koszovói függetlenség kikiáltása és annak egyre szélesebb körű elismerése 

tűrhetetlen koalíciós feszültséget keltett a szerb kormányban. A kabinetnek egy fontos kérdésben 

sem volt egységes álláspontja, emellett a háttérben ott húzódott a DS és a DSS harca az EU 

integrációval kapcsolatban. A januári elnökválasztás eredménye és a februári Koszovó 

függetlenedése belpolitikai, kormányválsághoz és rendkívüli szavazáshoz vezetett. 
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A 2008. május 11-ére kiírt parlamenti választásokon 22 tömörülésnek sikerült listát 

állítania. A köztársasági elnök által vezetett Európai Szerbiáért (Za evrpsku Srbiju–

ZES) szövetség magába foglalta a DS-t, a G17 Pluszt, az SPO-t, az LSV-t és a 

Szandzsáki Demokrata Pártot. A Liberális Demokrata Párt egyedül vágott neki a 

választásoknak. Ismét szövetségre lépett a Szerbiai Demokrata Párt–Új Szerbia tandem. 

A radikális pártot továbbra is a Hágai Nemzetközi Törvényszéken „raboskodó” Vojislav 

Šešelj vezette. A Szerbiai Szocialista Párt szövetséget kötött a Szerbiai Egységes 

Nyugdíjas párttal és az Egységes Szerbiával. A választásokon önállóan indult a 

demokraták szövetségesének számító Bosnyák lista az európai Szandzsákért. Pásztor 

István vezetésével létrejött a Magyar Koalíció, mely három vajdasági magyar párt 

összefogásából alakult (Vajdasági Magyar Szövetség, Vajdasági Magyar Demokrata 

Pát, Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége). A korábbiakhoz hasonlóan több, 

kisebb párt is jelezte indulási szándékát: Reformpárt, „A falut is kérdezzék meg!”, 

Szerbia Ereje Mozgalom, Goraniak Polgári Kezdeményezése, Szerbiai Egyesült 

Vlachok, Vajdasági Párt, Romák Romákért, Montenegrói Párt, Szerbiai Romák Uniója, 

Preševo-völgyi Albánok Koalíciója, Bácskai Bunyevácok Szövetsége, Szerbiám 

Mozgalom, Szerbiáért Népi Mozgalom, A Diaszpóra Hazafias Pártja, valamint a Roma 

Párt. 

A 2008-as választások folyamán figyelemre méltó volt, hogy a legtöbb párt a 

kisebbségeket is meg kívánta győzni, ezért szóróanyagaikat több nyelven terjesztették 

országszerte. Szerb kampányszakemberek véleménye szerint a pártok klasszikus 

politikai propagandát folytattak, melyekből hiányoztak a modern politikai marketing és 

PR eszközei.273
  

A Köztársasági Választási Bizottság közleménye szerint a szavazáson a választásra 

jogosultak 61,35 százaléka járult az urnákhoz, hogy kifejezzék politikai akaratukat és 

éljenek alkotmányos jogukkal. A DS köré tömörülő ZES 38,4 százalékot kapott, így 102 

képviselői helyre tett szert. A radikálisok százalékban erősödtek az egy évvel 

korábbiakhoz képest, most a szavazatok 29,45 százalékát szerezték meg, de ez csak 78 

parlamenti mandátumot eredményezett számukra. A DSS–NS kettős jelentősen 

visszaesett a 11,61 százalékos, 30 képviselői helyével. Az SPS a köré tömörülőknek 

                                                           
273

 Najprljavija kampanja do sada. 

Forrás: http://www.b92.net/info/izbori2008/analize.php?nav_id=297784 (Letöltve: 2012.08.30.) 
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hála erősödött, így 7,58 százalékot, vagyis 20 mandátumot kapott. Az egyedül induló 

liberálisok most érték el legjobb eredményüket, mivel 5,24 százalékos támogatottsággal 

13 képviselőt jutattak be a parlamentbe. A kisebbségi pártok közül – melyeknek 

továbbra sem kell elérniük az öt százalékos támogatottságot – a Magyar Koalíció 4 főre 

növelte képviseletét, a Preševó-i albán képviselő újra bejutott, valamint a Sulejman 

Ugljanin a Bosnyák lista az európai Szandzsákért képviselője (lásd 18. számú táblázat).  

18. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2008. május 11.) 

S. 

sz. 

Pártok (koalíciók) 
elnevezése 

Pártok 
rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazat- 

arány 

Mandátumok 

száma 

Mandátum- 

arány 

1. Európai Szerbiáért ZES 1 590 200 38,40 102 40,80 

2. Szerb Radikális Párt SRS 1 219 436 29,45 78 31,20 

3. 
Szerbiai Demokrata 

Párt – Új Szerbia 
DSS–NS 480 987 11,61 30 12 

4. 

Szerbiai Szocialista 

Párt–Szerbiai Egyesült 
Nyugdíjas Párt–
Egységes Szerbia 

SPS–PUPS–JS 313 896 7,58 20 8 

5. 
Liberális Demokrata 

Párt 
LDP 216 902 5,24 13 5,20 

6. Magyar Koalíció MK 74 874 1,81 4 1,60 

7. 
Bosnyák lista az 

európai Szandzsákért 
BLZES 38 148 0,92 2 0,80 

8. 
Preševói-völgyi 

Albánok Koalíciója 
KAPD 16 801 0,41 1 0,40 

Forrás: RIK 

5.2.9. A 2012-es választások 

Szerbiában a 2012-ben esedékes parlamenti választásokat május 6-ra írta ki a 

köztársasági elnök, aki nem sokkal később bejelentette lemondását annak érdekében, 

hogy a parlamenti és helyhatósági választásokkal együtt rendezhessék meg az államfő-

választást is. Összesen tizennyolc választási listát indítottak el a pártok.
274

 Az LDP, a 

DSS, a Reformpárt, a Szocáldemokraták Szövetsége, Kommunista Párt, a Dveri és a 

radikálisok önálló listát indított a választásokon. Boris Tadić demokrata pártja égisze 

alatt került fel a listára Rasim Ljaljić, valamint számos Vajdasági Szociáldemokrata Liga 
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 Szerbia választ. Forrás: http://magyarszo.com/fex.page:2012-05-05_Vasarnap_valasztasok_Szerbiaban.xhtml (Letöltve: 2012.08.26.) 
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tag is. Tomislav Nikolić által vezetett „Mozdítsuk előre Szerbiát” koalícióban részt vettek a 

következő pártok:275
  

 ̠ Szerb Néppárt (Srpska napredna stranka),  

 ̠ Új Szerbia (Nova Srbija), 

 ̠ Szerbiai kis- és középvállalkozók Szövetsége (Asocijacija malih i srednjih preduzeća i 

preduzetnika Srbije), 

 ̠ A Szerb Köztársaság Menekültjeinek Egyesült Koalíciója (Koalicija udruženja izbjeglica u 

Republici Srbiji),  

 ̠ Szerbia Ereje Mozgalom (Pokret snaga Srbije–BK),  

 ̠ Nemzeti Parasztpárt (Narodna seljačka stranka), 

 ̠ Bosnyák Nemzeti Párt (Bošnjačka narodna partija), 

 ̠ Macedónok Demokrata Pártja (Demokratska partija Makedonaca), 

 ̠ Roma Párt (Romska partija), 

 ̠ Vlah Egységmozgalom (Pokret vlaškog ujedinjenja),  

 ̠ Szocialista Mozgalom (Pokret socijalista),  

 ̠ Mozgalom Szerbia Gazdasági Fellendüléséért (Pokret privredni preporod Srbije). 

A korábban folyamatosan kormánypárti G17Plusz a választások előtt átalakult és egy szélesebb 

szövetséget hozott létre, mely a Szerbia Egyesült Régiói (Ujedinjeni Regioni Srbije–URS) nevet 

vette fel, vezetője továbbra is Mlađan Dinkić. Az előző választáshoz hasonlóan ismét szövetségben 

indult a Szerbiai Szocialista Párt, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja (PUPS) és az Egységes 

Szerbia (JS). A választásokon önálló listát indított a Munkások és Parasztok Mozgalma (Pokret 

radnika i seljaka).
276

 

Megmérettette magát önálló listán a „Mindannyian Együtt” koalíció is, melyen a Bosnyák 

Demokrata Közösség, a Magyar Polgári Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közössége, a Horvát Demokrata Közösség és a Szlovák Párt által jelölt képviselők szerepelnek. 

Elindult a választáson az „Egyike sem a felkínált válaszoknak” politikai párt (Nijedan od ponuđenih 

odgovora–NOPO). A kisebbségi listák között szerepelt a Vajdasági Magyarok Szövetsége, a 

Szandzsáki Demokratikus Akció Párt, a Preševo-völgyi Albánok Koalíciója, Montenegrói Párt. 
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 Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić. Forrás: http://www.srbijaizbori.com/izborne-liste/pokrenimo-

srbiju-tomislav-nikoli.html (Letöltve: 2012.08.26.) 
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 Prvi put na izborima devet list. Forrás: http://eizbori.com/prvi-put-na-izborima-devet-lista/ 

(Letöltve: 2012.08.26.) 
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A jelölő pártok közül megemlítendő a Kommunista Párt, melyet Josip Broz, Tito egyik 

unokája alapított. A másik megemlítendő résztvevő a Dveri, mely antiglobalista és 

euroszkeptikus eszméket hirdet és meglehetősen populista programmal állt elő. A 

választások után a korábbi kormánypártokon kívül szinte az összes párt választási 

csalásokat említett, sőt az SNS elnöke a választási eredmények megsemmisítését is 

javasolta, végül erre nem került sor.277
 

19. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2012. május 06.) 

S. 

sz. 

Pártok (koalíciók) 
elnevezése 

Pártok 
rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazat- 

arány 

Mandátumok 

száma 

Mandátum- 

arány 

1. 
„Mozdítsuk előre 

Szerbiát” 
SNS 940 659 24,04 73 29,20 

2. 
„Választás egy jobb 

életért” 
DS 863 294 22,06 67 26,80 

3. 

Szerbiai Szocialista 

Párt–Szerbiai Egyesült 
Nyugdíjas Párt–
Egységes Szerbia 

SPS–PUPS–
JS 

567 689 14,51 44 17,60 

4. 
Szerbiai Demokrata 

Párt 
DSS 273 532 6,99 21 8,40 

5. 
Liberális Demokrata 

Párt 
LDP 255 546 6,53 19 7,60 

6. 
Szerbiai Egyesült 

Régiói 
URS 215 666 5,51 16 6,40 

7. 
Vajdasági Magyar 

Szövetség 
VMSZ 68 323 1,75 5 2,00 

8. 
Szandzsáki 

Demokratikus 

Akciópárt 
SDAS 27 708 0,71 2 0,80 

9. „Mindannyian Együtt” SZ 24 993 0,64 1 0,40 

10. 
„Egyike sem a felkínált 

válaszoknak” 
NOPO 22 905 0,59 1 0,40 

11. 
Preševói-völgyi 

Albánok Koalíciója 
KAPD 13 384 0,34 1 0,40 

Forrás: RIK 

A választások eredményeként hat országos listán és öt kisebbségi listán nyertek 

mandátumot a képviselők. A szavazás nyertese a haladók koalíciója volt, mivel 73 

mandátumot sikerült szerezniük, mögöttük második helyen végzett a Demokrata Párt. A 
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 Szilágyi Imre (2012c): Szerbia útja a választásoktól a koalíciós megállapodás aláírásáig. MKI-

tanulmányok 2012/16. 6. o. Forrás: http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=BKIGXH 

(Letöltve: 2012.07.23.) 
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legnagyobb nyertesnek a szocialisták számítanak, mivel sikerült megduplázniuk 

mandátumaik számát, így valóban a mérleg nyelvét jelentették ezután. A Szerbiai 

Demokrata Párt veszített korábbi támogatottságából, míg a liberális demokratáknak 

sikerült megnövelniük parlamenti képviselőik számát. Az URS (korábban G17Plusz) 

szintén sikereket könyvelhetett el magának, mivel korábban a demokratákkal közös 

listán indult, addig 2012-ben tizenhat mandátumot szereztek. A kisebbségek közül a 

VMSZ ötre növelte a képviselői számát, a szandzsákiak és az albánok megtartották 

korábbi arányukat. Frissen bekerült egy-egy képviselője viszont a parlamentbe a 

„Mindannyian együtt” és az „Egyike sem a felkínált válaszoknak” szervezetnek (lásd 

19. számú táblázat). 

 

5.3. Képviselőházi választások (Zastupnički Dom) Horvátországban 

5.3.1. Az 1990-es választások 

Az első választások időszakában 34 pártot regisztráltak, melyek közül csupán tíz nyert 

mandátumot.278
 1990. február 5-én a Horvát Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériuma felhívást intézett a politikai szervezetkehez, miszerint szabadon 

bejegyeztethetik szervezeteiket a többpártrendszer lefektetésének köszönhetően. Így a 

következő pártok kérték a nyilvántartásba vételt: 

 Horvát Demokrata Párt (Hrvatske demokratske stranke–HDS), 

 Horvát Demokrata Közösség (Hrvatske demokratske zajednice–HDZ), 

 Horvát Kereszténydemokrata Párt (Hrvatske kršćanske demokratske stranke–HKDS), 

 Horvát Szociálliberális Szövetség (Hrvatskog socijalno-liberalnog saveza–HSLS), 

 Radikális egyesület az Egyesült Európai Államért (Radikalnog udruženja za 

Sjedinjene Europske Države–RUSED), 

 Horvát szociáldemokrata Párt (Socijaldemokratska stranka Hrvatske–SDSH), 

 Horvát Kommunisták Szövetsége (Savezu komunista Hrvatske–SKH), 

 Horvátországi munkás nép szocialista szövetsége (Socijalističkom savezu 

radnog naroda Hrvatske). 
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 Lőrinczné: i. m. 128. o. 
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Az első szabad választásokra 33 párt és politikai szervezet kérte a nyilvántartásba vételt, a 

kétfordulós parlamenti választás első körét 1990. április 22-23-án, míg a második fordulót 1990. 

május 6-7-én rendezték meg. A 351 parlamenti mandátumért 1705 jelölt, 33 politikai párt és 16 

különféle egyesület versenyzett. Önállóan mérettette meg magát többek között a Horvát Demokrata 

Közösség, a Horvát Paraszt Párt (Hrvatska seljačka stranka–HSS), a Horvát Kommunisták 

Szövetsége és a Horvát Szocialista Párt. Nemzeti Megállapodás Koalíciója néven választási 

szövetséget kötött a Horvát Szociálliberális Párt az SDSH, a HKDS és a Horvát Demokrata Párt. 

A választások előtt közvélemény-kutatást végeztek a szavazópolgárok körében, hogy az első 

többpárti választásokon milyen preferenciák menték választanak pártot (20. számú táblázat). 

Mintahogyan a felmérésből látszik a szavazók többsége a pártprogramokat alapul véve ismerte meg 

az új szervezeteket, azonban a reformkommunisták a közvéleményben még tartották magukat, míg 

a „Zöldek” kevésbé megfogható programmal álltak elő. 

20. számú táblázat: Pártpreferenciák az 1990-es választások előtt 

Választás oka 
Pártpreferenciák (%) 

HDZ KNS SKH–SDP SDSH „Zöldek” 

Pártprogram 47 41 50 49 20 

Pártvezetés 27 23 21 22 11 

A problémákra a legjobb 
megoldást nyújtják. 

21 29 24 18 56 

Forrás: Ivan Gredić–Mirjana Kasapović–Ivan Šiber–Nenad Zakošek: Hrvatska u izborima ’90. Naprijed. Zagreb, 

1991. 59. o. 

A választások eredményeként a szavazatok 42 %-ával a HDZ messze menően megelőzte a 

többi versenytársát, és 205 parlamenti mandátumot szerzett az akkori 351-ből. Második helyen 

a 26 %-kal a Horvát Kommunisták Szövetsége végzett, mellyel 107 mandátumhoz jutott. A 

voksok 15 %-át szerezte meg a Nemzeti Megállapodás Koalíciója, így 21 mandátumot kapott; a 

horvátországi Szerb Demokrata Párt pedig a voksok 1,6 %-ával csupán öt mandátumot szerzett. 

A fennmaradt képviselői helyeket független jelöltek és a nemzeti kisebbségek képviselői 

szerezték meg (lásd 21. számú melléklet). Fontos megemlíteni, hogy a HDZ és az SKH-SDP 

közötti ideológia különbségek olyan területeken is kimagaslóan eltért mint az önállóság vs. 

délszláv közösségben való továbbélés, vagy európai orientáció szükségessége, míg a társadalmi 

egyenlőség és a szolidaritás azonos súllyal jelent meg politikájukban.279
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  Gredić–Kasapović–Šiber–Zakošek: i. m. 105. o. 
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21. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1990. május 7.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Horvát Demokrata Közösség HDZ 42,00 205 58,40 

Horvát Kommunisták Szövetsége SKH-SDP 26,00 107 30,48 

Nemzeti Megállapodás Koalíciója KNS 15,00 21 5,98 

Szerb Demokrata Párt SDS 1,60 5 1,42 

Független és kisebbségi képviselők – 15,40 13 3,72 

Összesen – 100,00 351 100,00 

Forrás: DIP–RH 

5.3.2. Az 1992-es parlamenti választások 

1992. április 9-én a horvát parlament új választási törvényt fogadott el, mely 

megváltoztatta a korábbi választási rendszert. Ennek következtében egyfordulós 

választási struktúrát alakítottak ki, ahol radikálisan lecsökkentették a képviselői 

helyeket is, így 60 mandátum sora arányos választási rendszerben pártlistákra leadott 

szavazatok alapján dőlt el, míg további 64 képviselőt többségi szisztémában 

választottak meg a polgárok, valamint biztosították a nemzeti kisebbségek képviseletét 

is (13 fő). A parlamenti bejutási küszöböt 3%-ban határozták meg (lásd 22. számú 

táblázat). 

22. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1992. augusztus 2.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Horvát Demokrata Közösség HDZ 1,176,437 44,68 85 61,59 

Horvát Szociálliberális Párt HSLS 466.356 17,71 14 10,14 

Horvát Jogpárt HSP 186.000 7,06 5 3,62 

Horvát Néppárt HNS 176.214 6,69 6 4,35 

Horvát Szociáldemokrata Párt SDP 145.419 5,52 11 7,97 

Horvát Paraszt Párt HSS 111.869 4,25 3 2,17 

 

 

Koalíció 

 

 

Dalmát Akció 

– 83.623 3,18 6 4,35 

Isztriai 

Demokratikus 

Sabor 

Rijekai 

Demokratikus 

Szövetség 

Szerb Nemzeti Párt SNS n.a. n.a. 3 2,17 

Független jelöltek – n.a. n.a. 5 3,62 

Összesen –  100,00 138 100,00 

Forrás: DIP–RH 
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5.3.3. Az 1995-ös választások 

A második parlament megbízatása csak 1996-ban járt volna le, azonban a horvát 

kormány valamint az államfő, Franjo Tuđman úgy ítélte meg, hogy itt az ideje 

kihasználni a katonai sikerek okozta eufóriát a Bosznia és Hercegovina területén zajlott 

Vihar Hadműveletnek köszönhetően. Ismét változtatásokat eszközöltek a választási 

törvényen, melynek következtében - a kormányzó HDZ-nek kedvezően – 80 képviselőt 

arányos rendszerben pártlistáról, 32-at pedig többségi rendszerben választottak meg; 

természetesen az ezen felüli 12 mandátum a határon túli horvátoké, az országban élő 

nemzeti kisebbségek képviselőinek a száma viszont lecsökkent. A parlamentbe 

bejutáshoz szükséges volt az összes érvényes szavazatnak minimum 5%-át 

megszereznie a pártnak. 

A kormányzó HDZ-nek habár relatív 2,53%-kal csökkent a képviselőinek a száma, 

mégis meg tudta őrizni többségét a parlamentben. Hiába fogott össze a Horvát Paraszt 

Párt, az Isztriai Demokratikus Sabor, a kereszténydemokraták és a baranyai szlovén 

kisebbség, fragmentált ellenzék jött létre, hála a választási rendszer arányosító 

modelljének és a kompenzáció teljes hiányának (lásd 23. számú táblázat). 

 

23. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1995. október 29.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Horvát Demokrata Közösség HDZ 45,20 75 59,06 

Koalíció 

 

Horvát Paraszt Párt 

– 18,30 18 14,17 

Isztriai Demokratikus Sabor 

Horvát Néppárt 

Horvát Kereszténydemokrata 
Unió 

Baranyai-Szlovén  Horvát Párt 

Horvát Szociálliberális Párt HSLS 11,50 12 9,45 

Szociáldemokrata Párt SDP 8,90 10 7,87 

Horvát Jogpárt HSP 5,00 4 3,15 

Egyéb – 11,1 8 6,30 

Összesen – 100,00 127 100,00 

Forrás: DIP–RH 
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5.3.4. A 2000-es választások 

Franjo Tuđman halála után az egész politikai rendszert megreformálták, többek között 

újra hozzányúltak a választási törvényhez. 1999. október 29.-én (a korábbi parlament 

megbízatásának végén) elfogadták az új törvényt, mely szerint az országot 11 választási 

kerületre osztották, a kisebbségek esetében pedig 12 választókörzetet hoztak létre. Ezen 

a választáson használták először a mai módszert, miszerint tíz választókerületben 14 

mandátumot osztanak ki, 11. kerületben voksolhattak a határon túliak öt képviselőre, 

míg a nemzeti kisebbségek nyolc képviselőt küldhettek a parlamentbe. A kibővített 151 

mandátumért 4 006 jelölt versenyzett 55 párt jóvoltából, melyen végül 18 koalíció és 20 

közös lista indult (lásd 24. számú táblázat). 

 

24. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2000. január 3.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

 

 

Koalíció 

 

Szociáldemokrata Párt SDP 43 28.48 

Horvát Szociálliberális Párt HSLS 25 16.56 

Tengermelléki és Hegyi Szövetség PGS 2 1,32 

Baranyai-Szlovén Horvát 
Szövetség 

SBHS 1 0,66 

Horvát Demokrata Közösség HDZ 46 30,46 

 

 

Koalíció 

Horvát Paraszt Párt HSS 17 11,26 

Isztriai Demokratikus Sabor IDS 4 2,65 

Horvát Néppárt HNS 2 1,32 

Liberális Párt LS 2 1,32 

Horvát Szociáldemokrata Akció ASH 0 0 

Koalíció 
Horvát Jogpárt HSP 4 2,65 

Horvát kereszténydemokrata Unió HKDU 1 0,66 

Szerb Nemzeti Párt SNS 1 0,66 

Független – 3 1,99 

Összesen – 151 100,00 

Forrás: DIP–RH 

5.3.5. A 2003-as választások 

A 2003. november 23-án megtartott parlamenti választásokon a következő 3 szintről 

adódtak össze a mandátumok: 

- 140 mandátumot a tíz választókerületben osztottak ki, 

- 5 mandátumot a 11. választókerületben, melybe a határon túli horvátok 

tartoztak, 

- 8 mandátumot a nemzeti kisebbségek képviselői szerezhettek meg. 
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Összesen 4 371 608 horvát választópolgár szerepelt a választói névjegyzékben, melyből 

3 578 715 szavazó vett részt a voksoláson; 393 844 személy szavazott valamely nemzeti 

kisebbség képviselőjére, valamint 399 049 határon túli horvát adta le szavazatát 

valamely külföldi diplomáciai képviseleten (lásd 25. számú táblázat). 

25. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2003. november 23.) 

 

Forrás: DIP–RH 

5.3.6. A 2007-es választások 

2007. október 12-én a horvát parlamenti képviselők elfogadták a Sabor feloszlatásáról 

szóló határozatot, melyet az államfő is támogatott, és november 25-ére kiírta a 

rendkívüli választásokat a köztársasági elnök. A jelölteknek 14 nap állt rendelkezésükre 

az indulás bejelentésére az Állami Választási Bizottságnál. Végül 323 képviselőjelölt 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátu
marány 

(%) 

Horvát Demokrata Közösség HDZ 800 503 33,23 66 43,42 

Koalíció 

Szociáldemokrata 
Párt 

SDP 

560 593 23,26 

34 22,37 

Isztriai 

Demokratikus Sabor 
IDS 4 2,63 

LIBRA Libra 3 1,97 

Liberális Párt LS 2 1,32 

Koalíció 

Horvát Néppárt HNS 

198 781 8,25 

10 6.58 

Tengermelléki és 
Hegyi Szövetség 

PGS 1 0,66 

Horvát Paraszt Párt HSS 174 960 7,26 10 6,58 

Horvát Jogpárt HSP 155 588 6,46 8 5,26 

Koalíció 

Horvát 
Szociálliberális Párt 

HSLS 

99 467 4,13 

2 1,32 

Demokratikus 

központ 
DC 1 0,66 

Horvát Nyugdíjasok Pártja HSU 98 299 4,08 3 1,97 

Horvát Igazság Ébredése/Horvát 
Blokk 

HIP/HB 31 171 1,29 0 0,00 

Horvát Paraszt-demokrata Párt HDSS 23 787 0,99 1 0,66 

Önálló Szerb Demokrata Párt SDSS n.a. n.a. 3 1,97 

Független – 56 080 2,33 4 2,63 

Egyéb pártok – 210 011 8,71 – - 

Összesen – 2 409 240 100,00 152 100,00 



108 

 

 

döntött az indulás mellett, melyből 251 az általános képviselői helyért, míg 72 

kisebbségi mandátumokért versenyzett (lásd 26. számú táblázat). 

26. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2007. november 25.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Horvát Demokrata Közösség HDZ 834 203 34,91 66 43,14 

Szociáldemokrata Párt SDP 776 656 32,50 56 36,60 

Horvát Néppárt HNS 168 439 7,05 7 4,58 

Koalíció 

Horvát Paraszt Párt HSS 

161 813 6,77 

6 3,92 

Horvát 
Szociálliberális Párt 

HSLS 2 1,31 

Horvát Nyugdíjasok Pártja HSU 101 091 4,23 1 0,65 

Horvát Jogpárt HSP 83 006 3,47 1 0,65 

Horvát  Paraszt-demokrata Párt HDSS 44 552 1,86 3 1,96 

Isztriai Demokratikus Sabor IDS 38 267 1,60 3 1,96 

Önálló Szerb Demokrata Párt SDSS 9 115 0,38 3 1,96 

Független – 20 837 0,87 5 3,27 

Egyéb szervezetek – 151 412 6,34 0 0,00 

Összesen – 2 389 391 100,00 153 100,00 

Forrás: DIP–RH 

5.3.7. A 2011-es választások 

A 2011-es horvát választásokat megelőzően Kukurikú-koalíció néven választási 

szövetséget kötött a Szociáldemokrata Párt, a Horvát Néppárt, az IDS és a Horvát 

Nyugdíjasok Pártja. A jobboldalon a HDZ is megpróbált szövetségeseket keresni, 

azonban ez nem sikerült megfelelően, ugyanis a Horvát Polgárok Pártja és a 

Demokratikus Centrum nem rendelkezett túl nagy támogatottsággal. A választópolgárok 

akaratából a Kukurikú-koalíció győzött és szerezte meg a mandátumok többségét, 

valamint alakíthatott kormányt. Csekély mandátummal (hat-hat) képviselteti magát az 

új törvényhozásban a HDSSB és a Horvát Munkáspárt. Két mandátumot tudott szerezni 

Ivan Grubišić független listája, valamint egy-egy képviselői helyet a Horvát Jogpárt és a 

Horvát Parasztpárt koalíciós társaival. A külhoni horvátok képviseletét a Horvát 

Demokrata Unió látja el az új Saborban, valamint a parlamentben jelen van további 

nyolc kisebbségi képviselő is (lásd 27. számú táblázat). 
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27.  számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2012. december 04.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Kukurikú- 

koalíció 

Szociáldemokrata 
Párt 

SDP 

958 312 40,40 

61 40,40 

Horvát Néppárt HNS 13 8,60 

Isztriai 

Demokratikus 

Sabor 

IDS 3 2,00 

Horvát 
Nyugdíjasok 

Pártja 

HSU 3 2,00 

HDZ-koalíció 

Horvát Demokrata 
Közösség 

HDZ 

554 765 23,40 

41 29,10 

Horvát Polgárok 
Pártja 

HGS 2 1,30 

Demokratikus 

Centrum 
DC 1 0,70 

Horvát Munkások – Munkáspárt HL–SR 121 785 5,10 6 4,00 

Szlavónia és Baranya Horvát 
Demokratikus Szövetsége 

HDSSB 68 995 2,90 6 4,00 

Ivan Grubišić független listája – 66 266 2,80 2 1,30 

Horvát Parasztpárt–Zöldpárt–
Nyugdíjasok Pártja 

HSS–ZS–SP 71 450 3,00 1 0,70 

Horvát Jogpárt–Horvát Tiszta Jog 
Párt 

HSP–HCSP 65 150 2,80 1 0,70 

Horvát Demokrata Unió HDU – – 3 2,00 

Önálló Szerb Demokrata Párt SDSS – – 3 2,00 

Egyéb kisebbség – – – 5 3,30 

Összesen – – – 151 100 

Forrás: DIP–RH 

 

5.4. Megyék Háza (Županski Dom) választások 

5.4.1. Az 1993-as választások 

Habár az 1990-es alkotmány már tartalmazta a második kamara, a Megyék Házának 

felállítását, annak létrehozására csak az 1992-ben újraválasztott Képviselőházban 

elfogadott törvény által kerülhetett sor. Az elfogadott törvény értelmében, a 21 

megyében összesen 63 képviselőt választottak meg, további 5 főt az államfő nevezett ki; 

bevezették az öt százalékos bejutási küszöböt, valamint a megszerzett szavazatokat a 

D’Hondt választási formula segítségével alakították át mandátumokká (lásd 28. számú 

táblázat). 
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28. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1993. február 7.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumará
ny (%) 

Horvát Demokrata Közösség HDZ 1 013 365 45,49 39 57,35 

Horvát Szocálliberális Párt HSLS 486 210 21,83 16 23,53 

Horvát Paraszt Párt HSS 258 953 11,62 5 7,35 

Koalíció 

Horvát Szocálliberális Párt HSLS 

136 318 6,12 0 0,00 Szociáldemokrata Párt SDP 

Horvát Nemzeti Párt HNS 

Isztriai Demokratikus Sabor IDS 99 074 4,45 3 4,41 

Szociáldemokrata Párt SDP 62 461 2,80 1 1,47 

Horvát Kereszténydemokrata Unió HKDU 35 315 1,59 0 0,00 

Dalmát akció DA 26 303 1,18 0 0,00 

Szerb Nemzeti Párt SNS 22 918 1,03 1 1,47 

Független lista - 22 562 1,01 0 0,00 

Egyéb szervezetek - 64 284 2,89 0 0,00 

Független képviselők - - - 3 4,41 

Összesen - 2 227 763 100,00 68 100,00 

Forrás: izbori.hr 

5.4.2. Az 1997-es választások 

A Megyék Háza második és egyben utolsó választását 1997. április 13-án tartották meg. 

A korábbi választási szabályokat alkalmazták, így került sor a 63+5 fő megválasztására 

(lásd 29. számú táblázat).  

29. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1997. április 13.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése Párt rövidítése 
Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumar
ány (%) 

Koalíció 

Horvát Demokrata 
Közösség 

HDZ 
1 080 443 42,72 

42 61,79 

Horvát Jogpárt HSP 2 2,94 

Koalíció 

Horvát Paraszt Párt HSS 

582 821 23,04 

9 13,24 

Horvát Szociálliberális 
Párt 

HSLS 7 10,29 

Koalíció 
Szociáldemokrata Párt SDP 

415 392 16,42 
4 5,88 

Horvát Nemzeti Párt HNS 0 0,00 

Isztriai Demokratikus Sabor IDS 64 883 2,57 2 2,94 

Horvát Nyugdíjasok Pártja/Horvát 
Szociáldemokrata Unió 

HSU/AHS 59 139 2,34 0 0 

Horvát Szociáldemokrata Unió SDU 47 828 1,89 0 0 

Horvát Igazság Pártja – 1861 HSP-1861 46 162 1,83 0 0 

Horvát Kereszténydemokrata Unió HKDU 37 818 1,50 0 0 

Szerb Nemzeti Párt SNS 32 369 1,28 0 0 

Horvát Tiszta Igazság Pártja HČSP 27 801 1,10 0 0 

Független lista - 11 194 0,44 0 0 

Egyéb szervezetek - 123 562 4,89 0 0 

Független képviselők - - - 2 2,94 
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Összesen - 2 227 763 100,00 68 100,00 

Forrás: izbori.hr 

5.5. Képviselőházi választások Szlovéniában 

5.5.1. Az 1992-es választások 

Az új intézményrendszer kialakítása utáni 1992-es választásokon 25 szervezet indult és 

számos független képviselő is megmérettette magát. Ekkor indult el a legtöbb párt a 

szavazáson, azonban kevésnek volt valódi támogatottsága. A küzdelemből sikeresen 

került ki és mandátumot szerzett az LDS, mögötte a kereszténydemokraták és a ZLSD. 

A Szlovén Nemzeti Pártnak sikerült megszereznie tizenkét képviselői helyet. A 

parlamentbe bekerült továbbá az SLS, a DS és a zöldek, valamint a Szlovén 

Szociáldemokrata Párt (lásd 30. számú táblázat). 

Nem sikerült mandátumot szerezniük és kevés támogatót tudtak felmutatni a következő 

pártok: a szocialista párt, a Szlovén Nemzeti Demokrata Párt, a Szlovén Kézművesek és 

Vállalkozók Pártja, a Liberális Párt, a Szlovén Liberáldemokrata Párt, a Függetlenségi 

Párt, a Keresztényszociális – Szabadság Párt, a Tengermelléki Régió Egyesülete, a 

megmaradt DEMOS, a Stájerországi Kereszténydemokrata Párt, a Szlovén Ökológiai 

Mozgalom Pártja, a Demokráciáért Mozgalom, a Szlovén „IRÁNY” Egyesület, a 

Szlovén Köztársasági Párt, az IDZ, a Stájerország Regionális Pártja és a Ljubljana 

Város Zöld Mozgalma.280
 Egyetlen független jelöltnek sem sikerült a választásokon a 

bejutáshoz szükséges szavazatszámot összeszednie. 

30. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1992. december 06.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Liberális Demokrata Párt LDS 278 851 23,50 22 24,44 

Szlovén Kereszténydemokrata Párt SKD 172 424 14,50 15 16,67 

Szociáldemokrata Egyesült Lista ZLSD 161 349 13,60 14 15,56 

Szlovén Nemzeti Párt SNS 119 091 10,20 12 13,33 

Szlovén Néppárt SLS 103 300 8,70 10 11,11 

Demokrata Párt DS 59 487 5,10 6 6,67 

Szlovéniai Zöldek ZS 44 019 3,70 5 5,56 

Szlovénia Szociáldemokrata Pártja SDSS 39 675 3,30 4 4,44 

Kisebbség – – – 2 2,22 

Összesen – – – 90 100,00 

Forrás: Kardos–Simándi: i. m. 898. o., kiegészítve a szerző által. 
 

                                                           
280

 European Election Database. 

Forrás: http://eed.nsd.uib.no/webview/index.jsp?study=http://129.177.90.166:80/obj/fStudy/SIPA1992_Display&mode=cube&v=2&cub

e=http://129.177.90.166:80/obj/fCube/SIPA1992_Display_C1&top=yes (Letöltve: 2012.08.29.) 
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5.5.2. Az 1996-os választások 

Az 1996-ban megrendezett választásokon 22 szervezet indított jelöltet, továbbá ismét számos 

független jelölt is részt vett a szavazáson. A szavazók akaratából parlamenti mandátumban 

részesült ismét az LDS, az SKD, a ZLSD, az SNS, az SLS és a Szlovénia Szociáldemokrata 

Pártja, valamint először került be a parlamentbe a DeSUS (lásd 31. számú táblázat). 

Nem sikerült mandátumot szereznie az SDZ-nek és a zöldeknek. Ismét alulmaradt a választáson 

a Szlovén Kézművesek és Vállalkozók Centrumpártja, a Szlovénok Fóruma és a Liberális Párt, 

a Nemzeti Munkáspárt, a Szlovén Zöld Alternatíva, a Szlovén Köztársaságpárt, a Szlovén 

Kommunista Párt, a Keresztényszociális Unió, a DEUS-LZS, az Új Párt, az Előre Szlovénia és 

az Egyenlő Régiókért Párt, valamint a Szlovén Nemzeti Jog Párt sem.281
 Az 1996-os 

választáson sem sikerült egyetlen függetlennek sem mandátumot szereznie a Képviselőházba. 

31. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (1996. november 10.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Liberális Demokrata Párt LDS 288 783 27,00 25 27,78 

Szlovén Kereszténydemokrata Párt SKD 102 852 9,60 10 11,11 

Szociáldemokrata Egyesült Lista ZLSD 96 597 9,00 9 10,00 

Szlovén Nemzeti Párt SNS 34 422 3,20 4 4,44 

Szlovén Néppárt SLS 207 186 19,40 19 21,11 

Szlovénia Szociáldemokrata Pártja SDSS 172 470 16,10 16 17,78 

Szlovén Nyugdíjasok Demokrata 
Pártja 

DeSUS 46 152 4,30 5 5,56 

Kisebbség – – – 2 2,22 

Összesen – – – 90 100,00 

Forrás: Kardos–Simándi: i. m. 898. o., kiegészítve a szerző által. 
 

5.5.3. A 2000-es választások 

A 2000 őszén megrendezett választásokon 16 párt jelezte indulási szándékát, valamint 

ismét voltak független jelöltek is a szavazólapokon. A választásokon immáron közös listát 

indított a néppárt a kereszténydemokratákkal a pártfúzió következtében. Megtartották 

mandátumukat a korábbi parlamenti pártok (LDS, ZLSD, SNS, DeSUS, az átnevezett 

Szlovénok Demokrata Párt). Új belépőként képviselettel rendelkezett az Új Szlovénia és a 

Szlovén Fiatalok Pártja. (lásd 32. számú táblázat). 
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Nem sikerült megfelelő szavazatszámot elérnie a Szlovén Demokrata Pártnak, a 

zöldeknek, az Új Pártnak, az Előre Szlovénia szervezetnek, a Demokratikus 

Akciópártnak, a Szlovén Kommunisták Pártjának és a Stájerországi Regionális Pártnak, 

valamint a Szlovén Nők Hangjának.282
 A független jelöltek továbbra sem tudtak bejutni 

a parlamentbe. 

32. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2000. október 15.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Liberális Demokrata Párt LDS 390 797 36,30 34 37,79 

Szociáldemokrata Egyesült Lista ZLSD 130 268 12,10 11 12,22 

Szlovén Nemzeti Párt SNS 47 251 4,40 4 4,44 

Szlovén Néppárt – Szlovén 
Kereszténydemokrata Párt 

SLS+SKD 
102 817 

9,50 9 10,00 

Szlovén Demokrata Párt SDS 170 541 15,80 14 15,56 

Szlovén Nyugdíjasok Demokrata 
Pártja 

DeSUS 55 696 5,20 4 4,44 

Új Szlovénia NSi 94 661 8,70 8 8,89 

Szlovén Fiatalok Pártja SMS 46 719 4,30 4 4,44 

Kisebbség – – – 2 2,22 

Összesen – – – 90 100,00 

Forrás: Kardos–Simándi: i. m. 898. o., kiegészítve a szerző által. 
 

5.5.4. A 2004-es választások 

A 2004. októberi választásokon ismét megnőtt a versengő pártlisták száma, immáron 20 

pártlistáról választhattak a szavazók képviselőt, továbbá három független képviselő is 

jelezte indulási szándékát. A korábbi ciklus pártjai megőrizték parlamenti részvételüket, 

kivéve a Szlovén Fiatalok Pártja, mely kiesett a Képviselőházból (lásd 33. számú 

táblázat). 

A választások eredményeként képviselői hely nélkül maradt továbbra is a Szlovénia 

Demokrata Pártja, a Szlovén Nők Hangja, a Szlovén Vállalkozók Listája. Számos új 

párt is alacsony támogatottságot tudhatott magáénak: a Június Listája, a Haladás, az 

Aktív Szlovénia, a Szlovénia a Miénk, az Ökológiai Mozgalom Pártja, a 

Liberálszociális Párt, a Szlovén Zöldpárt vagy a Szlovén Független és Jog Egyesület.283
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33. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2004. október 03.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Liberális Demokrata Párt LDS 220 848 22,80 23 25,56 

Szociáldemokraták SD 98 527 10,17 10 11,11 

Szlovén Nemzeti Párt SNS 60 750 6,27 6 6,67 

Szlovén Néppárt SLS 66 032 6,82 7 7,78 

Szlovén Demokrata Párt SDS 281 710 29,08 29 32,22 

Szlovén Nyugdíjasok Demokrata 
Pártja 

DeSUS 39 150 4,04 4 4,44 

Új Szlovénia NSi 88 073 9,09 9 10,00 

Kisebbség – – – 2 2,22 

Összesen – – – 90 100,00 

Forrás: DVK–RS, kiegészítve a szerző által. 
 

5.5.5. A 2008-as választások 

A 2008 szeptemberére kiírt választásokon 17 párt indított listát és egyetlen független képviselő sem volt, aki 

harcba szállt volna egy-egy mandátumért. A választásokon jól szerepeltek a Szociáldemokraták és az SDS 

jelöltjei is. Továbbra is parlamenti párt maradt az LDS, az SNS, a DeSUS. A Szlovén Néppárt a választáson a 

2000-es szavazáson bejutott Szlovén Fiatalok Pártjával indult közösen és nyert mandátumokat. A 

szavazóknak köszönhetően parlamenti párt lett a Zares–Új Politika is, azonban az Új Szlovénia képviselőinek 

búcsút kellett inteniük a Képviselőháznak (lásd 34. számú táblázat). 

Nem sikerült ismét bejutnia a parlamentbe a Szlovéniai Zöldeknek és az Előre Szlovénia szervezetnek. Új 

pártként nem szerzett mandátumot a Hársfapárt, az Igazság és Fejlődés Listája, a Kereszténydemokrata Párt, a 

Tiszta Ivóvíz Listája, a Szlovén Nemzet Pártja, a Zöld Koalíció (Zöldpárt és Zöld Haladás), továbbá az Akác 

szervezetnek.
284

 

34. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2008. szeptember 21.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Liberális Demokrata Párt LDS 54 771 5,21 5 5,56 

Szociáldemokraták SD 320 248 30,45 29 32,22 

Szlovén Nemzeti Párt SNS 56 832 5,40 5 5,56 

Szlovén Néppárt – Szlovén Fiatalok 
Pártja 

SLS–SMS 
54 809 

5,21 5 5,56 

Szlovén Demokrata Párt SDS 307 735 29,26 28 31,11 

Szlovén Nyugdíjasok Demokrata 
Pártja 

DeSUS 78 353 7,45 7 7.78 

Zares – Új Politika Zares 98 526 9,37 9 10,00 

Kisebbség – – – 2 2,22 

Összesen – – – 90 100,00 

Forrás: DVK–RS, kiegészítve a szerző által. 
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5.5.6. A 2011-es választások 

A 2011-es előrehozott választás voltak Szlovénia történetében az első olyan szavazás, 

amikor nem a négyévenkénti megszokott választásra került sor. A felfokozott 

kampányban húsz párt indított listát. Parlamenti helyét sikerült megőriznie az SD-nek, 

az SDS-nek, a néppártnak és a nyugdíjasok pártjának. Ismét parlamenti párt lett az Új 

Szlovénia, míg kiesett a Zares és az SNS, valamint búcsút vett a parlamenttől húsz év 

után az LDS is. Legsikeresebb pártnak a Pozitív Szlovénia számít, mivel a párt 

hónappal a választások előtt alapított párt szerezte meg a legtöbb parlamenti helyet, 

valamint Gregor Virant Polgári Listája is sikeresnek bizonyult (lásd 35. számú táblázat). 

Nem jutott be a parlamentbe a Szlovénia Fenntartható Fejlődéséért Párt, az SMS–

Európai Zöldek koalíció, a Demokratikus Munkáspárt, a Szlovéniai Zöldek, a 

Szlovéniáért Mozgalom, a Szlovén Esélyegyenlőségi Párt, az Előre Szlovénia, a 

Szlovén Nemzet Pártja, az Emberséges Szlovénia párt és az Akácos szervezet.
285

 

35. számú táblázat: A leadott szavazatok száma és a mandátummegoszlás pártonként (2011. december 04.) 

Pártok (koalíciók) elnevezése 
Párt 

rövidítése 

Szavazatok 

száma 

Szavazatarány 
(%) 

Mandátumok 
száma 

Mandátumarány 
(%) 

Pozitív Szlovénia PS 314 273 28,51 28 31,11 

Szociáldemokraták SD 115 952 10,52 10 11,11 

Gregor Virant Polgári Listája DLGV 92 282 8,37 8 8,89 

Szlovén Néppárt SLS 75 311 6,83 6 6,67 

Szlovén Demokrata Párt SDS 288 719 26,19 26 28,89 

Szlovén Nyugdíjasok Demokrata 
Pártja 

DeSUS 76 853 6,97 6 6,67 

Új Szlovénia NSi 53 758 4,88 4 4,44 

Kisebbség – – – 2 2,22 

Összesen – – – 90 100,00 

Forrás: DVK–RS, kiegészítve a szerző által. 
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6. PARLAMENTEK 

6.1. A parlamentek funkciói 

 

A parlament klasszikus funkciójának számít a törvényhozási feladatok ellátása, 

valamint a végrehajtás ellenőrzése, a modern parlamentáris rendszerekben ez kiegészül 

egy harmadikkal, mely a kormányalakítási funkció.286
 Mindhárom ország esetében – a 

nyugati politikai rendszerekhez hasonlóan – a parlament legfontosabb feladatának a 

jogszabályok meghozatala számít. Ezt a hatáskört tovább erősíti, hogy az euroatlanti 

integráció miatt számos jogszabály-harmonizációra van illetve volt szükség, melyre 

egyedül a képviselőházak hivatottak. Általában a parlament többségét alkotó pártok 

alakítanak kormányt, ezért a második fő feladat, a végrehajtás ellenőrzése szintén, 

kiemelt szerepet kap a mindennapokban. Mivel a képviselői és a kormánytagság 

összeférhetetlen – kivéve Szlovéniában –, ezért nem valósulhat meg a politikai vezetők 

(miniszterek) rekrutációja és szelekciója, hiszen a kormányzat személyzeti összetétele 

nem közülük kerül ki, hanem a kormánypártok közötti megállapodások alapján dől el. A 

törvényhozás hagyományos feladataként a képviseleti funkció domináns értékként van 

jelen, indokolja ezt a minél nagyobb reprezentativitást biztosító arányos választási 

rendszer, valamint az, hogy a kisebbségi pártok számára lehetővé tették a könnyebb 

bejutást a törvényhozásba. A képviselők a legnagyobb figyelmet a politikai 

nyilvánosság biztosítására fordítják. A parlamenti pártok úgy vélik, hogy egyedül a 

televíziós közvetítések révén tudnak jelen lenni a választópolgárok mindennapjaiban, 

ezért kemény harc folyik a parlamenti közvetítések beszüntetése ellen.287
 A felsorolt 

parlamenti feladatok nagymértékben hozzájárulnak a képviselőház intézményének 

kiemelkedéséhez az egész politikai rendszerből, amely tovább növeli a törvényhozás 

legitimációs funkcióját.288
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 Lásd: Körösényi–Tóth–Török: i. m. 467. o. 
287

 Való Világ. A parlamenti képviselők nem akarnak ülésezni televíziós közvetítés nélkül.  
Forrás: http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-01-28_Valo_vilag.bot (Letöltve: 2009.01.30.) 
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6.2. A törvényhozások jellemzői 

 

1992-ben a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság létrehozatalakor szövetségi szinten 

kétkamarás törvényhozásban állapodtak meg. Az föderális alkotmány értelmében a 

Képviselőház 138 tagból állt (108 szerbiai és 30 montenegrói képviselő), míg a 

Köztársaságok Háza 20-20 egyenlő képviselőből, a két tagköztársaságból. A 2003-tól 

létrejövő Szerbia és Montenegró Államközösségének egykamarás szövetségi parlamentje 

volt 126 képviselővel (91 szerbiai és 35 montenegrói –a lakosságaránynak megfelelően). 

Szerbiában és Horvátországban egykamarás, Szlovéniában pedig kétkamarás 

törvényhozás működik, amely legfelső képviselő-testületként az alkotmányozó és 

törvényhozói hatalom birtokosa. Fontos megemlíteni, hogy sem Szerbiában, sem 

Horvátországban, sem pedig Szlovéniában nem alakult ki elkülönült testület az alkotmány 

létrehozására, hanem a parlamentek látják el ezt a feladatot; ezt a jogkörüket azonban nem 

egyedül birtokolják a parlamentek, hanem a nép közreműködésével. 

A szerbiai Népképviselőháznak 250, közvetlen, titkos szavazással megválasztott 

népképviselője van.289
 A horvát Sabornak az alkotmány 71. cikke értelmében legalább 

100, legfeljebb pedig 160 képviselő lehet a tagja.290
 Ennek a tág meghatároznak az az 

oka, hogy nem kívánták rögzíteni a létszámot, ami kedvezett a gyakori választási 

törvények módosításának. Jelenleg a horvát törvényhozásban 151 képviselő 

tevékenykedik.291
 A választások folyamán és a parlamenti munkában biztosított a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyek és a nemek közötti egyenrangúság. Szlovéniában 

aszimmetrikus kétkamarás törvényhozás működik. Az Képviselőháznak (Državni zbor) 

90 tagja van, melyből egy-egy mandátum az olasz és a magyar kisebbséget illeti meg.
292

 

Az Államtanácsnak (Državni svet) – melynek javaslattevő, véleményező és vizsgálati 

funkciói vannak – 40 tagja van, mely korporatív alapon tevődik össze.293
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 Szerbia alkotmányának 100. szakasza. 
290

 Ustav Republike Hrvatske član 71. 
291

 O Saboru. Forrás: http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=351 (Letöltve: 2012.02.26.) 
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 Szlovén Köztársaság alaptörvényének 80. szakasza. 
293

 U.o. 96. és 97. szakasz. 
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A képviselők hivatali ideje a megbízatás parlament általi megerősítésének napján 

kezdődik, és négy évig, illetve a parlament adott összetételű képviselőinek 

megbízatásának megszűnéséig tart (kivéve a szlovén Államtanács tagjait, akik öt évre 

nyerik el mandátumukat).294
 Háborús helyzetben az alaptörvények engedélyezik a 

parlamenti mandátumok meghosszabbítását. A szerb parlamenti honatyák jogállása 

tekintetében fontos tényező volt 2012-ig, hogy az adott képviselő megbízatását 

visszavonhatatlanul annak a politikai pártnak a rendelkezésére bocsáthatta, amelynek 

segítségével képviselővé választották; ezt a szabályt azonban hatályok kívül helyezték, 

így érvényesülhet a szabad mandátum elve. A horvát képviselők esetében pedig érdekes 

megoldás az, hogy az adott honatya megbízatását „tétlenségre adhatja”, ekkor a helyettese 

kerül be a parlamentbe, aki annak a politikai pártnak volt a jelöltje a választáson, ami a 

mandátumot szerzett személyt delegálta. Mindhárom országban összeférhetetlen a 

parlamenti tisztség bármilyen autonóm tartományi és regionális képviselőséggel, 

végrehajtó hatalmi pozícióval, illetve igazságszolgáltatásban betöltött funkcióval.295
 

A képviselő nem vonható büntetőjogi és egyéb felelősségre parlamenti megbízatása 

idején kinyilvánított véleménye vagy leadott szavazata miatt.296
 A mentelmi jogára 

hivatkozó képviselőt a parlament jóváhagyása nélkül nem lehet letartóztatni, ellene nem 

folytatható sem büntetőjogi, sem olyan más eljárás, melynél börtönbüntetés róható ki. 

Azonban a honatya a képviselőház jóváhagyása nélkül is letartóztatható, ha olyan 

bűncselekmény elkövetése közben érik tetten, amely öt évnél hosszabb 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

Minden parlament évente két rendes ülésszakot tart. Szerbiában az első rendes ülésszak 

március első munkanapján, a második rendes ülésszak pedig október első munkanapján 

kezdődik.297
 A Sabor esetében január 15-től július 15-ig tart az első rendes ülésszak, a 

második pedig szeptember 15-től december 15-ig.
298

 Szlovéniában az első rendes 

ülésszak január 10-től július 15-ig tart, míg a második szeptember 1-jétől december 20-
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 Szerbia Köztársaság alaptörvényének 102. szakasza, a Horvát Köztársaság alapokmányának 72. pontja 
és a Szlovén Köztársaság alkotmányának 81. és 98. szakasza. 
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 Ustav Republike Srbije član 102. és a Horvát Köztársaság alapokmányának 75. pontja. 
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 Horvát Köztársaság alapokmányának 75. pontja és a szlovén alaptörvény 83. szakasza. 
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 Ustav Republike Srbije član 106. 
298

 Horvát Köztársaság alapokmányának 78. pontja. 
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ig.
299

 A rendes ülésszak egyik vizsgált országban sem tarthat 90 napnál tovább. A 

Népképviselőház elnöke rendkívül ülést hív össze a népképviselők legalább egyharmada 

vagy a kormány kérelmére;
300

 a horvát törvényhozás a képviselők többsége és a kabinet 

kérelmére (előre meghatározott napirenddel);301
 Szlovéniában pedig a képviselők 

egynegyedének vagy az államfőnek a kérésére.302
 Hadi- vagy rendkívüli állapot 

kihirdetése esetén a képviselőházak meghívás nélkül ülnek össze. 

A törvényhozások jellemzésekor érdemes kitérni a régió államainak parlamentjeinek 

rövid bemutatására. Megfigyelhető, hogy Bosznia–Hercegovinán és Szlovénián kívül 

minden államban egykamarás parlamentek működnek. Ezt a régióbeli hasonlóságot 

tovább erősíti az a tény, hogy a képviselők megbízatásukat mindenhol négy évre nyerik 

el. További hasonlóság, hogy több országban is arányos választási rendszer működik a 

képviselőválasztásokon; kivételt képez Albánia és Macedónia, ahol az arányos és a 

többségi elemet kombinálják; Szlovéniában és Bosznia–Hercegovinában a felsőházat 

elektori testület általi választással vagy delegálással hozzák létre, míg Koszovóban 

közvetlen választással nyeri el mandátumát száz képviselő, további húszat pedig a 

kisebbségek delegálnak a parlamentbe. A parlamenti küszöb intézményét csupán a 

szlovén és az albán választási rendszer alkalmazza, a többi ország esetében nincs 

meghatározva, hogy a szavazatok minimum hány százalékával rendelkezzenek a pártok 

a parlamentbe való bejutáshoz. (A régióbeli parlamentek összefoglalását az 4. számú 

melléklet tartalmazza). 

 

6.2.1. A parlament hatásköre és döntéshozatali eljárása 

Az alaptörvények, a szerbiai Népképviselőházról szóló törvény, a horvát Sabor 

működéséről szóló jogszabály és a szlovén törvényhozást szabályzó törvények 

értelmében a parlamentek:303
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 Poslovik državnega zbora člen 6. Forrás: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200235&stevilka=1599 (Letöltve: 2012.08.08.) 
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 Szerbia alaptörvényének 106. szakasza. 
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 Ustav Republike Hrvatske član 78. 
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 Szlovén Köztársaság alkotmánya 85. szakasza. 
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 Szerbia alapokmányának 99. szakasza és a Horvát Köztársaság alaptörvényének 80. pontja alapján. 
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1. meghozzák és módosítják az alkotmányokat, 

2. döntenek az ország határainak módosításáról, 

3. országos népszavazást írnak ki, 

4. megerősítik a nemzetközi szerződéseket, amikor azok megerősítésére törvény kötelez, 

5. döntenek a háborúról és a békéről, valamint kihirdetik a háborús- és rendkívüli állapotot, 

6. felügyelik a biztonsági szolgálatok munkáját, 

7. meghozzák a törvényeket és egyéb általános aktusokat, 

8. a szerb parlament előzetes jóváhagyást ad az autonóm tartomány statútumára, 

9. elfogadják a honvédelmi stratégiát, a nemzetbiztonsági stratégiát 

10. elfogadják a fejlesztési és a területrendezési terveket, 

11. a kormány javaslata alapján elfogadják a költségvetést és a zárszámadást, 

12. büntetőjogi közkegyelemben részesítenek, 

13. ellátnak minden olyan feladatot, melyet az alkotmányok a hatáskörükbe utalnak. 

 

Saját jogkörében a következő személyek kiválasztásában vesz részt a törvényhozás mindhárom 

országban: 

1. megválasztja a kormányt, felügyeli annak munkáját, valamint dönt a kormány és a 

miniszterek megbízatásának megszűnéséről, 

2. megválasztja és felmenti az alkotmánybírókat, 

3. megválasztja a Legfelsőbb Semmítőbíróság/Legfelsőbb Bíróság elnökét, a bíróságok 

elnökeit, a bírókat, a főügyészt, az ügyészeket és az ügyész-helyetteseket, 

4. megválasztja és felmenti a Szerbiai/Horvát/Szlovén Nemzeti Bank kormányzóját és 

felügyeli annak munkáját, 

5. megválasztja a parlamenti biztost és felügyeli munkáját, 

6. törvényben meghatározott más tisztségviselőket is kinevez és felment. 

 

6.2.2. A szerbiai Népképviselőház döntéshozatali módjai 

Szerbia esetében a törvényalkotás folyamatában az ország kormányozhatósága miatt nem 

alkalmaznak kétharmados szabályokat a különleges minősítésű jogszabályok elfogadásánál. 

Csupán két típusú többség létezik: az összes képviselő szavazatával elfogadható jogszabályok 
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köre, melybe a nagyobb horderejű tárgykörök tartoznak; a többi területen elegendő a jelen lévő 

képviselők többségének a szavazata. 

 

a, Az összes parlamenti képviselő szavazati többsége alapján elfogadott 

jogszabályok:304
 

1. büntetőjogi közkegyelemben részesítés, 

2. a rendkívüli állapot bevezetésének és megszűntetésének kihirdetése, 

3. hadi- és rendkívüli állapot esetén döntés az emberi és kisebbségi jogokat korlátozó 

intézkedésekről, 

4. olyan törvények meghozatala, melyekkel Szerbia Köztársaság saját hatáskörébe 

tartozó egyes kérdéseket az autonóm tartományokra és a helyi önkormányzati 

egységekre ruháznak át, 

5. előzetes jóváhagyás adása az autonóm tartomány statútumára, 

6. döntés a házszabályról, 

7. a népképviselők, a köztársasági elnök, a kormány tagjai és a parlamenti biztos 

mentelmi jogának megvonása, 

8. a költségvetés és a zárszámadás elfogadása, 

9. a kormány tagjainak megválasztása, és döntés a kormány és a miniszterek 

megbízatásának megszűnéséről, 

10. az interpellációra adott válaszról szóló döntés meghozatala, 

11. az alkotmánybírók megválasztása és döntés a felmentésükről, valamint 

megbízatásuk megszűnéséről, 

12. a Legfelsőbb Semmítőbíróság elnökének, a bíróságok elnökeinek, a főügyésznek és 

az ügyészeknek a megválasztása és felmentése, 

13. a bírók és az ügyész-helyettesek megválasztása, 

14. a Szerbiai Nemzeti Bank kormányzója, a Kormányzótanács és a parlamenti biztos 

megválasztása és felmentése, 

15. a Népképviselőház egyéb választási feladatainak ellátása. 
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 Szerbia alaptörvényének 105. szakasza. 
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b, A jelenlévő képviselők többségi szavazata alapján a Népképviselőház döntést hoz 

azokról a törvényekről, amelyek a következő területeket érintik:305
 

1. népszavazás és népi kezdeményezés, 

2. a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek egyéni és kollektív jogainak 

érvényesítése,  

3. a fejlesztési és területrendezési tervek, 

4. az állami adósságvállalás, 

5. az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek területe, 

6. nemzetközi szerződések megkötése és megerősítése, 

7. az alkotmányban meghatározott egyéb kérdések. 

6.2.3. A horvát Sabor döntéshozatali módjai 

A horvát törvényhozásban szigorúan szétválasztották azon jogszabályok körét, melyeket 

organikus törvényként akár kétharmados, akár pedig az összes képviselő többségének a 

támogató szavazatával lehet elfogadni. Amely területek nem esnek ezek közé a kiemelt 

területek közé, azoknál elegendő a jelen lévő honatyák többségének a szavazata is. 

a, Jogszabályok, melyeket a horvát Sabor az összes parlamenti képviselő 

kétharmadának szavazati többsége alapján hoz meg (organikus törvények):306
 

7. az alkotmány meghozatala és módosítása, 

8. olyan nemzetközi szerződés ratifikálása, mellyel nemzetközi szervezetbe vagy 

szövetségbe társul az ország, 

9. az alkotmánybíróságról szóló törvény elfogadása, 

10. az ország határainak módosítása, 

11. a nemzeti kisebbségek helyzetét befolyásoló törvények, 

12. a köztársasági elnök felelősségének megállapítása. 

 

 

b, Az összes parlamenti képviselő szavazati többsége alapján elfogadott jogszabályok 

(organikus törvények):307
 

                                                           
305

 Ustav Republike Srbije član 105. 
306

 Horvát alaptörvény 82. szakasza. 
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1. az emberi jogokat és alapvető szabadságokat érintő törvények, 

2. a választási rendszer szerkezetét befolyásoló rendelkezések, 

3. az állami szervek hatáskörét és működését meghatározó szabályok, 

4. a helyi (regionális) önkormányzatok működését érintő kérdések, 

5. a költségvetés és a zárszámadás elfogadása, 

6. a Nemzetbiztonsági Stratégia és a katonai tervek elfogadása, 

7. a bizalom megvonása a kormány egészétől vagy az egyes miniszterektől, 

8. a parlament feloszlatása, 

9. a házszabály elfogadása. 

c, Minden egyéb tárgykör esetében a jelenlévő képviselők többségének a szavazata 

elegendő a jogszabály elfogadásához. 

6.2.4. A szlovén törvényhozás döntéshozatali módjai 

A szlovén alkotmányban nincs egységbe foglalva, hogy mely törvényeket milyen többséggel 

kell elfogadniuk a törvényhozóknak, azonban annyi bizonyos, hogy az egyszerű többségen 

kívül léteznek olyan jogszabályok, melyeket kétharmados többséggel kell elfogadnia a 

Képviselőháznak, valamint az összes parlamenti képviselő szavazatának többségével 

módosítható csak az alkotmány.308
 Minden egyéb esetben a jelenlévő képviselők többségének a 

szavazata elegendő. 

A jelenlévő képviselők kétharmados többségével elfogadandó törvények a következők: 

 az Európai Unió intézményeire történő szuverenitás átruházást érintő kérdések,309
 

 a Képviselőház tagjainak megválasztásáról szóló törvény,310
 

 a népszavazásról szóló törvény,311
 

 a házszabály elfogadása,312
 

 az Államtanács tagjainak megválasztásáról szóló törvény,313
 

 nemzetbiztonsági kérdések,314
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 a régiók kialakításáról szóló szabályok elfogadása,315
 

 az alkotmány módosításának kezdeményezése.316
 

6.2.5. Parlamenti tisztségviselők 

Mindhárom parlament az összes képviselő szavazati többségével választja meg elnökét 

(házelnök), valamint egy vagy több alelnökét.317
 A tisztségviselők megválasztásának módja 

lehet nyílt (név szerinti) vagy titkos szavazás. A szerb parlamentnek legalább hat,318
 a horvát 

Sabornak maximum öt alelnöke van.
319

 Amennyiben a horvát parlamentben két alelnököt 

választanak, akkor egyiket a parlamenti többség, míg a másikat az ellenzék delegálja; öt 

alelnök esetén három pozíció a kormánypártoké és kettő az ellenzéké.320
 A szlovén Državni 

zbor-nak három,321
 a Državni svet-nek pedig egy alelnöke van.322

 Szerbiában és 

Horvátországban a jelöltté váláshoz a házelnök és alelnökök esetében harminc képviselő 

írásbeli ajánlása szükséges. A házelnökök képviselik a parlamenteket, összehívják az 

üléseket, azokon elnökölnek és az alkotmányban, a törvényekben és a házszabályokban 

meghatározott egyéb feladatokat látnak el. A szlovén házszabály nem tartalmaz a 

megválasztásra vonatkozó passzust, csupán a feladatokat határozza meg. Mindhárom 

posztjugoszláv államban létrehoztak egy „politikától mentes” adminisztratív tisztséget is, 

melyet a parlament titkára tölt be.323
 A titkárok személyére a házelnökök tesznek javaslatot, 

és a jelen lévő képviselők többségének bizalmát kell megszerezniük a hivatal betöltéséhez. A 

titkárok feladatai az elnökök napi munkájának segítése.  
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6.3. Törvényhozási és határozathozatali eljárás 

A törvényhozási folyamatok során Szerbiában kettő, míg Horvátországban és Szlovéniában 

három olvasatban történik a jogszabályok megvitatása és elfogadása.324
 

Beterjesztés: Szerbiában törvény-előterjesztési joggal rendelkezik minden parlamenti képviselő, 

a kormány, az autonóm tartomány(ok) képviselőháza, valamint 30 000 választópolgár.325
 

Amennyiben a törvényjavaslat beterjesztője a választópolgárok meghatározott csoportja, illetve 

a tartományi parlament volt, akkor ezt a javaslatot kézbesítik minden képviselőnek, parlamenti 

bizottságnak és a kormánynak. Horvátország esetében a beterjesztés joga a parlamenti 

képviselőket, a frakciókat, a bizottságokat és a kormányt illeti meg.326
 Szlovéniában a törvény-

előterjesztés joga megillet minden képviselőt, a kormányt, továbbá 5 000 választópolgárt. 

Napirendre tűzés:327
 Szerbiában a javaslatot ezután a képviselőház napirendre tűzi (legkorábban 

15 nappal, és lekésőbb 60 nappal a benyújtástól számítva). A parlamenti bizottságok 

megvitatják a javaslatot, majd javasolják a tárgyalását. Ezzel egyidejűleg, amennyiben nem a 

kormány a beterjesztő, akkor a kabinetet is megilleti a javaslat megvitatásának a joga, és a 

döntés annak támogatásáról. Öt napos határidővel a következő három döntés születhet: a 

bizottság nem támogatja a tervezetet; a bizottság támogatja a javaslatot; a bizottság módosító-

javaslatokat fűz a tervezethez.  Horvátországban és Szlovéniában a napirendre tűzésnek nincs 

határideje.  

Általános vita (első olvasat):328
 A parlament általános vitára bocsátja a jogszabály-tervezetet. 

Szerbiában a vita öt óráig tart, az időt a képviselőcsoportok között arányosan osztják el. Az 

általános vitát követő 24 órán belül szavazni kell arról, hogy sor kerüljön-e részletes vitára. A 

részletes vita megkezdéséig a bizottságok módosító indítványokat nyújthatnak be a javaslathoz. 

Horvátország esetében nincs időkorlát meghatározva. A szabályok értelmében az általános vitán 

történik a jogszabály-tervezet bemutatása és a törvényhozás szavaz annak szükségességéről. 

Szlovéniában az első olvasatkor tárgyalják meg általánosan a javaslatot, ekkor dől el a 

törvényjavaslat sorsa is, mivel ha legalább tíz képviselő nem támogatja azt, akkor elutasítják a 

tervezet. 
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Részletes vita:329
 A parlament vitára bocsátja a jogszabály-tervezetet (második olvasat). 

Megvitatják a jogszabály-tervezet azon részeit, melyekhez módosító indítványokat 

nyújtottak be, és kapcsolódó módosító indítványokat fűztek. Szerbiában a 

törvénytervezet benyújtója először bemutatja javaslatát, majd a frakcióvezetőknek 

tizenöt perc áll rendelkezésükre, valamint a módosítások benyújtóinak két perc, hogy 

hozzászóljanak a vitához (mely nem lehet hosszabb tíz óránál). Ezután a független 

képviselőknek öt percben áll módjukban elmondani véleményüket. Majd végül ismét a 

beterjesztőt illeti a szó. Amikor a parlamenti képviselők többsége elfogadta az egyes 

módosításokat, a házelnök felkérésére a Jogalkotási bizottság utasítására a jogtechnikai-

szerkesztő bizottság a törvény beterjesztőjével együtt megszövegezi a jogszabályt. 

(Ebben a szakaszban már csak a technikai, szerkesztő-bizottság javaslatára 

változtathatnak rajta). A teljes szöveg elkészülése után a parlamenti képviselők 

szavaznak a törvény elfogadásáról. Horvátországban a részletes vitában van lehetőségük 

a képviselőknek és a kormány tagjainak a benyújtott tervezetet részletesen megvitatni. 

Ekkor van lehetőség módosító indítványok benyújtására is, illetve azok 

megtárgyalására. Szlovéniában a második olvasatkor már nem lehet általános 

kérdésekről vitázni, csupán a jogszabály-tervezethez fűzött módosítások és 

kiegészítések nyújthatók be. Az illetékes szlovén parlamenti bizottság ekkor beépíti a 

tervezetbe a beérkezett módosításokat, majd döntenek annak harmadik olvasatra 

küldéséről vagy elvetéséről. Módosító indítvány nyújthat be bármely frakció, legalább 

tíz képviselő és a kormány, ha nem ő volt a tervezet benyújtója. Harmadik olvasatkor a 

szlovén Képviselőházban a jogszabály egészéről folyik a vita, kivéve, ha a második 

olvasatban az adott részhez módosító javaslatokat fűztek. Amennyiben ellentmondás 

merül fel a törvényjavaslat és a módosító indítvány között, akkor harmonizációs 

javaslatot kell készíteni. 

Határozathozatal: A szavazás napját a házelnök jelöli ki. Az egész törvény-tervezet 

szövegéről a parlament egyszerre dönt.  

Szerbiában a törvény elfogadását követő tizenötödik – illetve amennyiben a törvényt 

sürgősségi eljárásban fogadták el – hetedik napon, a köztársasági elnöknek meg kell 

hoznia a törvény kihirdetéséről szóló rendeletet, vagy írásbeli indoklással a törvényt 

újbóli megvitatásra a parlamentnek vissza kell utalnia (ez az ún. felfüggesztő, politikai 
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vétó).330
 Amennyiben a képviselőház ismételten az államfő által megvitatásra 

visszaküldött törvényszöveg mellett dönt, a törvényt az összes képviselő szavazati 

többségével hozza meg. A köztársasági elnök az ismételten – változatlan szövegezéssel 

– meghozott törvényt rendeletével kihirdetni köteles. Horvátország esetében nyolc 

napon belül kell az államfőnek kihirdetnie az elfogadott jogszabályt, illetve élhet szerb 

kollégája esetében már említett lehetőségekkel is. Szlovéniában szintén nyolc napon 

belül ki kell hirdetnie a köztársasági elnöknek a jogszabályt. A kihirdetést elhalaszthatja 

a politikai vétó, továbbá, ha népszavazás szükséges a törvényről, vagy ha az 

Államtanács újragondolásra visszaküldte a Képviselőháznak a törvényt. 

Az elfogadott jogszabály a Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönyében (Službeni 

Glasnik Republika Srbija), a Horvát Köztársaság Hivatalos Közlönyében (Narodna 

Novina Republike Hrvatske) való kihirdetéstől számított 8. napon, illetve a Szlovén 

Köztársaság Hivatalos Közlönyében (Uradni list Republike Slovenije) történő 

kihirdetéstől számított 15. napon válik hatályossá. 

 

6.4. Intézményi szereplők 

 

Az alábbiakban azokat a politikai szereplőket tekintem át, akik a törvényhozás 

folyamatában befolyásoló erővel rendelkeznek. Legelőször a kormány lehetőségeit 

veszem sorba, majd a plénumon történő politikai nyilvánosság biztosításával 

foglalkozom, végül pedig a bizottsági rendszer szerkezetét vázolom fel. 

A kormány 

A szerb, a horvát és a szlovén kormányzati rendszerben – azonos elveken működő 

demokráciákhoz hasonlóan – kiemelt szerepe és felelőssége van a kabinetnek a 

törvényalkotás folyamatában. A rendszerből adódóan a kormányon kívül a különböző 

bizottságok és parlamenti képviselők kisebb sikerszázalékkal tevékenykednek. 
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A kormány a következő mechanizmusokkal befolyásolhatja a törvényhozás napirendjét: 

- A parlament már a kormányfő megválasztásakor megszavazza a 

kormányprogramot, ezáltal közvetve a kormány hosszú távú jogalkotási 

programját. 

- A törvényjavaslatok előkészítése érdekében a kormány rendelkezik a megfelelő 

kodifikációs apparátussal (elsősorban a mindenkori igazságügyi minisztériumban). 

- A kormányfő a házelnökön keresztül bármikor kérheti a parlamenttől valamely 

általa beterjesztett törvényjavaslat napirendre tűzését és (sürgős) tárgyalását. 

- A törvényalkotás parlamenten belüli folyamatának koordinálása a 

kormánytöbbséghez tartozó és a közvetve a kormányfő bizalmát is élvező házelnök 

kezében van. 

- A kormány kiemelt szereppel rendelkezik a plenáris ülés vitájában is. Nem a 

parlamenti kormánytöbbség része, hanem szimbolikusan és ténylegesen is a 

parlamenti képviselőkkel szemben foglal helyet. 

- Mivel a kormány tagjai nem a parlamenti kormánypártok képviselői, ezért a vitában 

önállóan, betöltött pozíciójuk alapján bármikor felszólalhatnak a vitában, a 

házszabályok értelmében. 

- A kormány a beterjesztett törvénytervezetekhez benyújtott módosító indítványok 

szavazásánál is kulcsszerepet kap: minden módosító javaslat előtt megkérdezik az 

illetékes minisztert, hogy a kabinet támogatja-e azt. A miniszter jelen van a 

bizottsági üléseken is, amennyiben az általa beterjesztett napirendi pontot 

tárgyalják. 

 

A plénum 

A plénum, vagyis a plenáris ülés az összes parlamenti képviselő tanácskozását jelenti.331
 

Ez számít a parlamentarizmus legfontosabb fórumának, mivel itt zajlanak a 

törvénytervezetek nyilvános vitái, minden képviselő felszólalási joggal rendelkezik, 

továbbá itt történik a javaslatok, módosítások feletti szavazás is. A plénum biztosítja 

tehát a parlament politikai nyilvánosságát. Itt alakulnak ki a nagyobb politikai 

feszültségeket generáló politikai ellentétek. Ezen a helyen fogalmazódik meg a 

kormánnyal szembeni ellenzéki kritika, és itt teheti közzé az ellenzék a kormányzati 
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törvényjavaslatokkal szemben saját alternatív politikai elképzeléseit. Az artikuláció és a 

politikai nyilvánosság miatt a plenáris ülés képezi a parlamentarizmus legitimációját. A 

képviselőházaknak azonban (több nyugat-európai parlamenthez hasonlóan) leginkább 

„szentesítő” szerepük van: többnyire más intézményekben, a kormányülésen, a 

frakciókban vagy a bizottságokban meghozott döntések legitimálása folyik itt.332
 

Állandó bizottságok 

A szerb, a horvát és szlovén parlamentben a hatályos házszabályok értelmében kétféle 

bizottság létezik. Az állandó bizottságok elsősorban a törvényhozás folyamatában és a 

kormányzat ellenőrzésében, a képviselők és a parlament belső ügyeinek intézésében 

kompetensek. A fórumon belül kialakíthatnak albizottságokat, melyek meghatározott 

részterületekkel foglalkoznak munkájuk során. (A kötelezően létrehozandó állandó 

bizottságok listáját az 5. számú melléklet tartalmazza.) A bizottságok összetétele általában 

tükrözi a parlament politikai összetételét, azonban több párt is „politikai zsákmányként” tekint 

egyes befolyásos bizottságok vezető pozícióira. Mint láthatjuk, a bizottsági rendszer 

specializált, szerkezete követi a kormány miniszteriális tagolódását, ez nagymértékben segíti 

azt a folyamatot, hogy a kormány törvényjavaslatait érdemben tárgyalni és módosítani tudja a 

képviselőház. A parlamenti képviselők azonos időben több bizottságnak is tagjai lehetnek.  

Szerbiában az állandó bizottságok rendszerében két fórumnak különleges szerepe van.333
 A 

Javaslat és Panasz Bizottságnak, valamint a Gazdasági Reformok Bizottságának nincs elnöke. 

A Panaszbizottság feladata, hogy a parlamenthez intézett javaslatokat és kérelmeket 

kivizsgálják, megfelelő intézkedést kezdeményezzenek a törvényhozásban, vagy az illetékes 

hatóságnál. A Gazdasági Reformok Bizottságának feladata, hogy megvitassa azokat a 

gazdasági fejlesztésekkel, tervekkel és programokkal kapcsolatos törvénytervezeteket, 

amelyek kihatással lehetnek a gazdasági rendszerre és a gazdaságpolitikára, valamint 

ellenőrizze a változásokat. A bizottság 21 tagjából kilencet normál eljárással választanak meg, 

tizenkét tagja pedig a következő (betöltött pozíciójuk alapján): a jogalkotási, a gazdasági és 

fejlesztési, a pénzügyi, az ipari, a közlekedési és kommunikációs, a városrendezési és 

építésügyi, a mezőgazdasági, a kereskedelmi és turizmus, a privatizációs, a környezetvédelmi, 

a tudományos és technológiai fejlesztési, valamint a munkaügyi és társadalompolitikai 

bizottságok elnökei. 
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A horvát parlament bizottsági rendszerének szabályozásakor egy érdekes megoldást 

alkalmaztak 2008 és 2011 között, mégpedig azt, hogy a bizottságok munkájában eltérő 

számban ugyan, de a szakmai szervezetek képviselői is jelen voltak.
334

 Így a legtöbb bizottság 

esetében helyet foglaltak a területen érintett szakmai, állami és egyéb szervezetek 

reprezentánsai is. Így az Alkotmányügyi bizottságban például hat tekintélyes 

alkotmányjogász volt; a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottságnak tagja voltak a munkaadók és a 

munkavállalók érdekegyesületének elnökei, valamint a gazdasági kamara elnöke is. Az 

Emberi jogok Bizottságában pedig képviseltette magát az emberi jogok védelmének 

egyesülete és a nők és fiatalok egyesülete, és jelen volt továbbá a katolikus egyház egy 

képviselője és további egy személy az összes többi egyház képviseletében. Azonban 

megfigyelhető, hogy a fontosabb állami tevékenységek esetében (külügy, belügy, európai 

integráció, választások felügyelete, helyi önkormányzatok) nem voltak jelen a szakmai 

szervezetek. 

A szlovén bizottsági rendszerben szintén megfigyelhető a miniszteriális feladatok 

csoportosítása szerinti beosztás. A bizottságok között fő különbség a résztvevő tagok 

számában mutatkozik, mely jelzi egyúttal a testület súlyát is. Ennek következtében léteznek 

kisebb létszámmal működő bizottságok (államháztartás ellenőrzése; biztonsági szolgálatokat 

felügyelő; az etnikai közösségek vagy a petíciós, emberi jogok és esélyegyenlőségi 

testületek), és léteznek nagyobb tagsággal bíró szervek (mandátumvizsgáló; oktatási, 

tudományos, kulturális, sport; igazságügy, közigazgatás és helyi önkormányzatok; a belügyi 

bizottság vagy az alkotmányügyi bizottság). Fontos megemlíteni, hogy vannak olyan 

testületek, melyeknek két alelnöke is van, míg a többiben egy elnök és egy helyettese látja el a 

bizottság vezetésének feladatait. 

A szerb, a horvát és a szlovén parlamentben is létrehozhatóak vizsgálóbizottságok is, 

amelyeknek egy-egy ügy kapcsán felmerülő kérdések megválaszolása a feladatuk. Az itt zajló 

vizsgálat nem nyomozati és nem igazságszolgáltatási jellegű, a bizottságnak azonban jogában 

áll más állami szerveket és szervezeteket megkeresni, tőlük információt kérni, valamint 

magánszemélyek nyilatkozatát kikérni. A vizsgálat lezárásával a bizottság köteles – az 

intézkedések megnevezésével – javaslatát a parlament elé terjeszteni.  
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6.5. Frakciók a parlamentekben 

 

A képviselők az egyes frakciók, a bizottságok és az egész parlament működésének alapkövei. 

Önálló törvény-előterjesztési joggal bírnak, emellett lehetőségük van a kormány javaslatai 

mellett vagy azzal szemben a parlamenten belülről származó módosító javaslatokat 

benyújtani. Mindhárom államban a modern politikai rendszerekhez hasonlóan a parlament 

politikai struktúráját a pártfrakciók adják. A pártfrakció tagjait a választásokon a párt 

képviselőjelöltjeként induló és mandátumot szerzett képviselők alkotják, akik túlnyomó 

többsége párttag is egyben. A szerb, a horvát és a szlovén parlamentben a képviselők nagy 

része valamely képviselőcsoport tagja, kevés a pártfrakcióhoz nem tartozó ún. független 

képviselő. A függetlenek számát két tényező növelheti: a pártfrakcióból a parlamenti ciklus 

közben kiváló „dezertőr” képviselők, valamint az a tény, hogy a képviselőcsoport 

megalapítását a házszabály bizonyos minimális számú képviselőhöz köti.  

A 2009 februárjában megváltoztatott szerbiai házszabály szerint a képviselőcsoport 

megalakítását a házelnök megválasztását követő hét napon belül be kell jelenteni, azonban 

megfelelő számú képviselő a későbbiekben is bejelentheti új frakció megalakítását. A 

pártfrakciót minimum öt képviselő alakíthat, akik vagy egy politikai párt, vagy más politikai 

szervezet, illetve polgárok csoportjának képviselői.335
 A horvát házszabály szerint a 

képviselőcsoport megalakítását a házelnök megválasztását követő hét napon belül be kell 

jelenteni, azonban megfelelő számú képviselő a későbbiekben is bejelentheti új frakció 

megalakítását.336
 Pártfrakciót az a minimum három képviselő alakíthat, akik vagy egy 

politikai párt, vagy más politikai szervezet, illetve polgárok csoportjának képviselői.337
 Egy 

képviselő csak egy pártfrakciónak lehet a tagja a házszabály értelmében.338
 Szlovéniában 

szintén minimum három képviselő hozhat létre, akik azonos párttagsággal rendelkeznek, vagy 

hasonló elvek mellett politizálnak;339
 ezen szabály alól kivételt jelent a magyar és az olasz 

kisebbség képviselője, akik ketten alkotják az etnikai közösségek csoportját. 

 

                                                           
335

 Poslovnik. IV. Poslaničke grupe. Forrás: http://www.parlament.rs/narodna-skupstina-/vazna-

dokumenta/poslovnik/poslanicke-grupe-.1333.html (Letöltve: 201202.26.) 
336

 Poslovnik Hrvatskog sabora član 30. 
337

 U.o. 30. 
338

 Ellentmondásként Horvátországban 2008–2011 között három SDSS-es képviselő két frakciónak is a tagja volt. 
339

 Poslovnik Državnega dzbora člen 29. 



132 

 

 

A pártfrakciók a parlamenti jog elismert, privilegizált intézményeinek számítanak. Ezek a 

képviselőcsoportok egyrészt képviseleti és artikulációs funkcióval rendelkeznek, másrészt 

politikaalakítási–kormányzati funkciót is ellátnak. A pártfrakciók a parlamenti eljárási és 

döntéshozatali rendjének minden szintjén jelen vannak, átszövik a parlamenti vezetés, a 

plenáris ülés és a bizottságok egész rendszerét. 

A frakciók a parlament politikai értelemben vett cselekvési aktorai:340
 

- A frakció már a parlamenti vitában általában politikailag egységesen lép fel, amit a 

szavazásokban is tetten érthető frakciófegyelem mutat. A frakciófegyelem mértéke 

azonban eltérő lehet: szabad (lelkiismereti), a frakcióvezető ajánlása szerinti, és kötelező 

szavazás. 

- A tényleges politikai döntések nem a plenáris vitán, hanem a frakcióülések zárt ajtói 

mögött születnek. 

- A parlamenti plénum jelentősége kisebb az egyes képviselők számára, ott nagyrészt a 

frakcióülésen elhangzott forgatókönyv szerint történik a szavazás. 

- A parlamenti testületekben, bizottságokban, vezető parlamenti tisztségekben a frakciók 

által delegált személyek ülnek. 

- A parlamenti vitát is a pártfrakciók jelenléte strukturálja, amit a vezérszónoki rendszer 

kialakulása is jelez. 

- A frakciók és a pártok szerepét növeli, hogy azok belső szerkezetüket tekintve, állandó 

munkacsoportok alakításával követni tudják a kabinet miniszteriális, illetve a parlament 

állandó bizottsági rendszerének struktúráját. A munkacsoportok feldolgozzák a 

kompetenciájukba tartozó törvényjavaslatokat, módosító indítványokat, és az ő 

tájékoztatásuk alapján dönt a frakcióülés a párt képviselőcsoportjának hivatalos 

álláspontjáról és szavazási stratégiájáról. 

 

6.6. A kormány parlamenti felelőssége: bizalmatlansági indítvány, 

bizalmi szavazás, interpelláció 

 

Mindhárom vizsgált országban alkotmányjogi szabályként érvényesül, hogy a kormány függ a 

parlament többségének politikai bizalmától, politikai felelősséggel tartozik a parlament felé, de 
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az államfő is nagy befolyással rendelkezik. A kabinet parlamenttel szembeni politikai 

felelőssége teremti meg a kormány demokratikus legitimitását. A hagyományos alkotmányos 

elmélet szerint a végrehajtás feletti törvényhozói kontroll legfontosabb intézménye a 

bizalmatlansági indítvány, illetve a bizalmi szavazás, mely – ha megrendül a parlament 

többségének bizalma – lehetővé teszi a kormány megbuktatását, leváltását.341
 Emellett az 

interpellációra adott válasz elutasításával is lehetőségük van a képviselőknek a kormányt 

szankcionálni. 

6.6.1. Bizalmatlansági indítvány 

A bizalmatlansági indítvány szerepe a kormányválságok kialakulásában és a kormányok 

bukásában jelentéktelen, évtizedek alatt is csak egyszer-egyszer fordult elő a parlamentáris 

rendszerű államokban.342
 A szerb, a horvát és a szlovén házszabály szerint a kormányfővel 

szemben, illetve egyes miniszterekkel szemben is be lehet nyújtani bizalmatlansági indítványt. 

Az eljárás megkezdéséhez Szerbiában legalább húsz parlamenti képviselő által támogatott 

írásbeli kérelmet kell eljuttatni a házelnökhöz. A parlament a javaslat benyújtását követően 

legkorábban három, legkésőbb tizenöt napon belül köteles napirendre tűzni a bizalmatlanságról 

szóló vitát.  

A horvát esetben az eljárás megkezdéséhez a parlamenti képviselők egyötöde által 

támogatott írásbeli kérelmet kell eljuttatni a házelnökhöz. A horvát házelnök pedig nyolc 

napon belül köteles azt napirendre tűzni. A Sabor a javaslat benyújtását követő harminc 

napon belül köteles dönteni a bizalmatlanságról, az erről szóló vitában először a 

bizalmatlansági indítvány beterjesztője ismerteti az álláspontját, majd az érintettnek van 

válaszadási joga, végül pedig a ház szavaz a javaslatról. Sikertelen bizalmatlansági 

indítvány esetén ugyanazon személlyel szemben (vagy kormánnyal szemben) a szerbeknél 

ugyanazon ülésszakon belül, míg a horvátoknál hat hónapon belül nem nyújtható be újabb 

kérelem.343
  Amennyiben a bizalmat megvonják az érintettől, akkor azonnali felmentésben 

részesítik a hivatalviselés alól, és a házelnök haladéktalanul értesíti a történtekről a 

köztársasági elnököt. A bizalmatlansági indítvány visszavonására is mód van, amennyiben 

a kezdeményező húsz fő írásban kéri az eljárás megszüntetését. 
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Szlovéniában konstruktív bizalmatlansági indítvány szabályai élnek a házszabály szerint. 

Az bizalmatlansági eljárás elindításához tíz képviselő beadványára van szükség, melyben 

megjelölik az új miniszterelnök-jelölt személyét.344
 A házelnök a beadványról 

haladéktalanul értesíti a köztársasági elnököt, a hivatalban lévő kormányfőt és valamennyi 

képviselőt. A bizalmatlanságról szóló szavazást a benyújtástól számított 48 órán belül, 

legkésőbb hét napon belül meg kell tartani; a parlamenti képviselők többségének 

támogatásával ezen idő meghosszabbítható, de nem haladhatja meg a 30 napot.345
 

6.6.2. Bizalmi szavazás 

A bizalmi szavazás intézménye nem a parlament kormány feletti ellenőrzési eszközeként 

funkcionál, hanem a parlament feletti kormánydominancia eszköze.346
 Ennek alkalmazása 

révén a kormány fegyelmezni tudja a kormánytöbbség renitenskedő tagjait, és használatával 

– például a szavazás bizalmi szavazáshoz kötésével – a bizonytalan többségű kormányzati 

törvényjavaslatok is könnyebben keresztülvihetőek a renitens kormánypárti képviselőkkel 

szemben. 

1. A kormány vagy a kormánytagról szóló bizalmi szavazás:347
 

A szerb kormány vagy a kormánytagról szóló bizalmi szavazást legalább hatvan 

képviselő követelheti, a horvát esetben a képviselők egyötöde, Szlovéniában pedig tíz 

képviselő. A szavazásra tett kezdeményezést a szerb Népképviselőház a soron 

következő ülésén vitatja meg, de legkorábban öt nappal a javaslat benyújtása után, míg 

a horvát esetben harminc napon belül, Szlovéniában pedig két napon belül. A vita 

befejeztével szavazásra bocsátják a javaslatot, a bizalmi szavazás akkor sikeres, ha az 

összes képviselőnek több mint a fele támogatta az indítványt. Amennyiben a parlament 

a kormánytól megvonja a bizalmat, a köztársasági elnök köteles megindítani az új 

kormány megválasztásának eljárását. Ha a parlament a kormány tagjától vonja meg a 

bizalmat, a miniszterelnök köteles megindítani az új kormánytag megválasztásának 

eljárását. Ha a kormánytól vagy a kormány tagjától nem vonják meg a bizalmat, a 

javaslat előterjesztői nem javasolhatnak újabb bizalmi szavazást egyik országban sem a 

hat hónapos határidő letelte előtt. 
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2. Bizalmi szavazás a kormányról:348
 

A kormány saját maga is kezdeményezheti a bizalmi szavazást. A kormány bizalmi 

szavazásra tett javaslatát a kormány kérésére, a már folyamatban levő parlamenti ülésen 

is meg lehet vitatni, de ha a kormány ezt nem kérte, a javaslatot a soron következő 

ülésen vitatják meg, legkorábban öt nappal az átadás után. A vita befejeztével 

szavazásra bocsátják a javaslatot. A kormány iránti bizalom megvonásához az összes 

képviselő több mint felének az igenlő szavazata szükséges. Amennyiben a parlament 

nem szavazza meg a kormány iránti bizalmat, a kormány megbízatása megszűnik, és a 

köztársasági elnök köteles megindítani az új kormány megválasztásának eljárását. Ha a 

szlovén kormány elveszítette a bizalmi szavazást, akkor hét napon belül a köztársasági 

elnök, a parlamenti képviselőcsoportok vagy legalább tíz képviselő miniszterelnök-

jelöltet ajánlhat.349
 

6.6.3. Interpelláció350
 

Szerbia esetében legalább ötven, a Saborban legalább tizenöt, a szlovén 

Képviselőházban pedig tíz képviselő interpellációt nyújthat be a kormány vagy a 

kabinet egyes tagjának munkájával kapcsolatban. Szerbiában egy parlamenti ülésre 

legfeljebb öt írásbeli interpelláció nyújtható be, míg a horvátoknál és a szlovéneknél 

ezek számát nem korlátozták. A szerb Népképviselőház esetében a benyújtást követő 

következő ülésen az interpellációt napirendre kell tűzni, de legfeljebb 15 nappal a 

benyújtás után. A kormány 30 napos határidőn belül köteles választ adni az 

interpellációra. A Sabor estében benyújtást követő ülésen a napirendre tűzésről a 

házelnök gondoskodik; a kormány pedig nyolc napos határidőn belül köteles választ 

adni az interpellációra. Szlovéniában a kormányfőnek vagy az egyes tárcafelelősnek 15 

és 30 nap között kell válaszolnia a feltett interpellációra. 

A parlament megvitatja és szavaz a kormánynak, illetve annak a kormánytagnak a 

válaszáról, akihez az interpellációt intézték. A válasz elfogadásának megszavazása után 

a parlament folytatja munkáját az elfogadott napirend szerint. Amennyiben a parlament 

nem fogadja el a kormány vagy a kormánytag válaszát, megkezdődik a kormányra, 

illetve annak tagjára vonatkozó bizalmi szavazás, ha ezt megelőzően – a válasz 
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elutasítása után – a kormány elnöke, illetve tagja nem mond le. Az interpelláció tárgyát képező 

kérdést Szerbiában kilencven, Horvátországban harminc napos határidő letelte előtt nem lehet 

újra megvitatni, Szlovéniában nincs ilyen határidő szabva. A benyújtott interpellációk 

visszavonására is lehetőséget biztosítanak a házszabály eljárási rendelkezései.  

6.7. A kormány feletti parlamenti kontroll nem szankcionális eszközei 
 

A bizalmatlansági indítványok szerepének gyengülése következtében az európai 

parlamentarizmus elmúlt évtizedeiben a kormány és a végrehajtás feletti parlamenti kontroll 

nem szankcionális eszközei kerültek előtérbe.351
 Ennek hagyományos és a parlamentekben 

alkalmazott intézményei a parlamenti (egyszerű) és aktuális kérdések, a kabinet jelentéstételi 

kötelezettsége, továbbá a szerb Állami Felülvizsgálati Intézet/horvát Állami 

Számvevőszék/Szlovén Felülvizsgálati Intézet és a parlamenti biztosi rendszer használata. 

6.7.1. A politikai nyilvánosság 

A kormány és az egész végrehajtás feletti parlamenti kontroll hagyományos és legfontosabb 

intézménye a parlament plenáris ülései által biztosított politikai nyilvánosság.352
 A kormány 

politikai ellenőrzésének klasszikus parlamenti módját az interpellációk és kérdések intézménye 

jelenti, amely a parlamenti ellenzék fontos eszköze a politikai napirend tematikájának 

formálásában.  

Parlamenti kérdést bármelyik képviselő feltehet a kormánynak vagy adott miniszternek;353
 

történhet írásban vagy szóban, de nem haladhatja meg a három perces időkeretet Szerbiában és 

Szlovéniában, a két perces időkeretet pedig Horvátországban, továbbá a válasz a négy perces 

időkeretet.
354

 A kérdések elhangzásának idejét a házszabályban definiálták mindhárom vizsgált 

országban. A szerb Népképviselőház esetében minden hónap utolsó csütörtökén van lehetőség 

kérdést feltenni délután négy és hét óra között. A horvát Saborban a szóbeli kérdések feltevése 

az aktuális kérdések idején történik, melyre az előző ülésnapon lehet jelentkezni a kifejezetten 

erre a célra kijelölt jelenléti könyv segítségével. Ebben a könyvben pontosan definiálták, hogy 

itt milyen formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelniük a kérdéseknek. Szlovéniában 

a szóbeli kérdések bejelentését az ülést megelőző tizenkét óráig van lehetőség. 
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Szóbeli kérdésre általában azonnal válaszolnia kell az érintettnek, kivételesen azonban 

Szerbiában nyolc napon belüli írásbeli válaszadás is lehetséges, ha nagyobb utánajárást követel 

meg a téma; a horvátoknál a következő ülésen is adható válasz; Szlovéniában pedig indokolt 

esetben 30 napon belül is adható válasz. Amennyiben a felelet hosszabb időt vesz igénybe, 

valamint komplexebb feladatot jelent, akkor mindkét országban további harminc nappal 

meghosszabbítható a válaszadási kötelezettség.  

6.7.2. A végrehajtás ellenőrzésének szervei 

1. Kormány-jelentés: A parlament felé a kormányt évente legalább egy alkalommal 

jelentéstételi kötelezettség terheli a törvények, rendeletek és egyéb általános jogi aktusok 

végrehajtásával, továbbá a fejlesztési és területszervezési tervek megvalósításával, illetve a 

költségvetés betartásával kapcsolatban. A kabinet munkájáról szóló jelentést parlamenti 

vitára lehet bocsátani, és szavazni kell róla. A képviselők kérhetik a kormány-jelentés 

felülvizsgálatát is. 

 

2. Költségvetés ellenőrzése: A végrehajtás parlamenti ellenőrzése hagyományos módjának 

számít a költségvetési törvény végrehajtásának ellenőrzése. Ennek egyik formája a 

zárszámadási vita, a másik a kormánytól független Állami Felülvizsgálati Intézet/Állami 

Számvevőszék/Szlovén Felülvizsgálati Intézet működésében valósul meg. A szerb kabinet 

november elsejéig köteles eljuttatni a parlamentnek a következő évre vonatkozó 

költségvetés-tervezetet, ennek elmulasztása azonban nem von maga után semmilyen 

szankciót; míg a horvát és a szlovén kabinetnek nincs ilyen időbeli kötelezettsége. A 

költségvetés évenkénti megszavazásával – valamint annak a zárszámadás révén történő 

ellenőrzésével – a parlament folyamatos kontrollt gyakorol a kormány és a közigazgatás, 

vagyis az egész végrehajtó hatalom felett. 

 

3. Ombudsmanok: A parlamenti biztosok hivatalának felállítása a közigazgatás feletti 

parlamenti ellenőrzés újabb intézménye az egyes állampolgárokat a törvények végrehajtása 

során ért sérelmek kivizsgálására. 
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7. KORMÁNYOK 

 

Parlamentáris rendszerekben a politikai élet középpontjában a kormány áll.355
 A 

kormány ugyanis az egész politikai intézményrendszer és az állami döntéshozatal 

központi szereplője. A kormány a hatalmi ágak elválasztásának tradicionális 

alkotmányjogi felfogásában a végrehajtó hatalom gyakorlója.356
 A modern 

parlamentáris rendszerekben a kormánypolitikának lehetősége van arra, hogy mozgassa 

az állami intézmények mindenkit érintő tevékenységét, a parlamenti törvényhozástól a 

minisztériumok és a közigazgatás működésén keresztül történő adminisztratív 

végrehajtásig. 

 

7.1. A kormány belső közjogi struktúrája 

 

A kormányzati jellegéből következően Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában a 

kormány egyrészt parlamentáris, vagyis parlamentnek felelős, másrészt politikai, 

mégpedig pártpolitikai jellegű. 

A szerb, a horvát és a szlovén kormány – az alkotmányok értelmében – a 

miniszterelnökből, egy vagy több alelnökből és a miniszterekből áll.357
 A 2005-ben 

elfogadott szerb kormányról,358
 az 1998-ban hatályba lépett horvát kabinetről359

 és az 

1993-ban megszavazott szlovén kormányról szóló törvény360
 a miniszterek két 

                                                           
355

 Noha Szerbia „kvázi” félelnöki kormányformával rendelkezik, de a belső ügyek vitelében a 
kormánynak van döntő szerepe, ezért befelé érvényesül a parlamentáris viszony. 
356

 Lásd: Körösényi–Tóth–Török: i. m. 371. o. 
357

 Megjegyzendő, hogy Szerbiában a 2008-as választásokat követően a politikai alkuként létrehozta az 
első miniszterelnök-helyettesi pozíciót is, amely a kormányfő politikai helyettesítését szolgálja. 
358

 Zakon o Vladi. 

Forrás: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xd34GH26SoMJ:www.ombudsman.rs/attachments

/Zakon%2520o%2520vladi.doc+&hl=hu&gl=rs&pid=bl&srcid=ADGEESixffUhZlnDA6XWs-

k0n_LkWnZmfQmDjcx02-uuztVIBYmYfqGcsI1HNDLMo9-

6pNMOdoI1tqpwg1QuTOeZlBF3RjXMZDr-t7Tu0o8JzmM4oKee-

4HmLgTGFda8lU6Z6GFnEb11&sig=AHIEtbQdN6GsL-mCsvFGxfbvAdIAtSbegQ 

(Letöltve: 2012.08.16.) 
359

 Zakon o Vladi RH. Forrás: http://www.vlada.hr/naslovnica/o_vladi_rh/otvorena_vlada/o_vladi_rh 

(Letöltve: 2012.08.16.) 
360

 Zakon o Vladi Republike Slovenije. Forrás: http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=19934&stevilka=124 (Letöltve: 2012.08.16.) 
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csoportját különbözteti meg: tárcaminiszterek és tárca nélküliek.361
 A politológiai 

szakirodalom az államtitkárokat is beemeli a kormányba, mivel döntésbefolyásolási 

potenciáljuk kiemelkedő. A vizsgált országokban a minisztériumi szint 

adminisztrációját vizsgálva az a tény tárul elénk, hogy nincs szétválasztva a 

közigazgatási és a politikai államtitkári funkció. A miniszter helyettesének számít az 

államtitkár, akiknél a hivatás betöltése tisztán pártpolitikai alku következménye, a 

szaktudás nem befolyásoló tényező. További fontos jelenség, hogy az államigazgatás 

ezen szintjéről hiányoznak az ún. szakállamtitkárok is. 

Az új horvát parlament összehívása után 30 nap áll rendelkezésükre a képviselőknek, 

hogy megválasszák a miniszterelnököt, míg Szerbia és Szlovénia esetében időbeli 

korlátot nem támasztottak.362
 A köztársasági elnök, miután meghallgatta a parlamentbe 

bejutott pártok vezetőit, javaslatot tesz a törvényhozásnak a miniszterelnök személyére. 

A kormányfő-jelölt a parlamentben bemutatja programját, és javaslatot tesz a kabinet 

összetételére. A képviselőház egyidejűleg szavaz a kormány programjáról, valamint a 

kormányfő és a miniszterek személyéről. Sikertelen szavazás esetén újabb 30 napja van 

az államfőnek, hogy új jelöltet ajánljon.363
 

Az alkotmány szigorú összeférhetetlenséget állapít meg a szerb és a horvát kabinet 

tagjaira vonatkozóan. A szerb kormány tagja nem lehet egyidejűleg a Népképviselőház 

tagja, az autonóm tartomány képviselőházának képviselője, a helyi önkormányzati 

egység képviselő-testületének tanácsnoka, az autonóm tartomány végrehajtó 

tanácsának, sem pedig a helyi önkormányzati egység végrehajtó testületének a tagja, 

valamint más közfeladatot nem láthat el az összeférhetetlenségi törvények 

értelmében.364
 A horvát miniszter nem lehet a Sabor tagja, illetve nem vállalhat 

semmilyen állami–közigazgatási és igazságszolgáltatásbeli tisztséget sem. A szlovén 

kabinet tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok nincsenek sem az alkotmány 

kormányról szóló részében, sem pedig a kormányról szóló jogszabályban. 

                                                           
361

 Mindhárom ország kormányáról szóló jogszabályt többször módosították többek között az aktuális 
miniszteriális szerkezet szabályozása érdekében. A szlovén kabinetnek legfeljebb két tárca nélküli 
miniszter lehet a törvény értelmében. 
362

 Poslovnik Hrvatskog Sabora član 107. 
363

 Sabor házszabályának 110. pontja. 
364

 Szerbia alkotmányának 126. szakasza. 
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A szerb, a horvát és a szlovén kormány hatásköre:365
 

1. meghatározza az ország általános politikáját, 

2. végrehajtja a törvényeket és a parlament egyéb általános aktusait, 

3. rendeletet és egyéb általános aktust hoz a törvények végrehajtása céljából, 

4. javaslatot tesz a költségvetésre és a zárszámadásra, 

5. törvényt és egyéb általános aktust indítványoz, illetve ezeket véleményezi, ha nem 

ő azok előterjesztője, 

6. irányítja és összehangolja az államigazgatási szervek munkáját, és felügyeli azt, 

7. az alkotmányban és törvényben meghatározott egyéb feladatokat ellát. 

 

A kabinetek megbízatása a parlament előtt tett eskü napján kezdődik, és az őket 

megválasztó parlament megbízatásának lejártáig tart. A megbízatási idő letelte előtt a 

kormányok mandátuma a bizalmatlanság kinyilvánításával, a parlament feloszlatásával, 

és a kormányfő lemondásával szűnhet meg. 

 

A kormányokról szóló törvények lehetővé teszik, hogy a kormányfők és az egyes 

alelnökök saját kabinettel rendelkezzenek a mindennapi munkájuk segítése céljából, 

emellett tanácsadókat foglalkoztathatnak egy-egy szakpolitikai területen. Az egyes 

kabineteket kabinetfőnökök vezetik, akiknek a megbízatása a kormány megbízatásáig 

tart, tehát ez is tiszta politikai funkciónak számít. Szerbia esetében a törvény nevesíti a 

kormányfő két tanácsadói testületét: a gazdasági fejlesztés és az állami hivatalokkal 

kapcsolatos grémiumokat, melyeknek öt-öt tagja van. A törvény említi a 

Kormányhivatal létrehozását, melynek legfőbb feladata a szakértői és technikai háttér 

biztosítása. A hivatalt vezetheti a kormányfő által kinevezett igazgató, a kormány 

főtitkára, de tárca nélküli miniszter is betöltheti ezt a funkciót. Nem alakult ki a magyar 

Miniszterelnöki Hivatalhoz hasonló széles hatáskörrel rendelkező intézmény, mely 

összefogná az egyes tárcák működését és felügyelné azok munkáját. A kormányhivatal 

mellett a kabinet létrehoz egy Kormányzati Főtitkárságot, melynek szintén a 

szakapparátus biztosítása, a kormányülések megszervezése számít a legfontosabb 

feladatának, emellett a minisztériumok közötti koordinációért is felel; a főtitkárságot a 

kormány főtitkára vezeti. A kormány ügyrendje minden hét csütörtökét jelöli meg a 
                                                           
365

 Ustav Republika Srbija član 123., Horvátország alapokmányának 112. szakasza, a szlovén kormányról 
szóló törvény 3–6. szakasz. 
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kormányülések rendes napjaként. A horvát törvény csak a Kormányhivatal létrehozását 

említi, melynek legfőbb feladata a szakértői és technikai háttér biztosítása;366
 ezalá a 

központi szerv alá rendeltek több részfeladat ellátó szervezetet is.367
 A szlovén kormányról 

szóló törvényben a Miniszterelnöki Hivatalt nevesítik egyetlen intézményként, mely 

testületileg segíti a kabinetet, melynek vezetője a kormány főtitkára.368
 Mindhárom 

országban a főtitkárok személyére a miniszterelnök tesz javaslatot, és a kormányfőnek 

tartoznak felelősséggel munkájukért. 

A szerb kormány politikai kommunikációjának egy igen kezdetleges típusa létezik mind a 

mai napig. Nem létezik az önálló kormányszóvivői tisztség, amely megkönnyítené a 

nyilvánosság kötelező funkcióját és a kormánynak a polgárokkal és a médiával való 

kapcsolattartását. A kommunikációs feladatok ellátására a médiával való együttműködést 

szolgáló titkárság369
 szolgál, amely három osztályból áll: az internet, a hagyományos média 

és a többi média képviselőinek kérdéseivel foglalkozik. Nincs egységes kommunikáció a 

kormány részéről, és az egyes minisztériumok sajtótevékenységét sincs, aki összehangolja, 

ezért gyakoriak az ellentmondásos információk is. A horvát kabinet politikai 

kommunikációja megfelel a nyugat-európai modellnek, így még a 2000-es években a 

kormányszóvivői tisztséget létrehozták, és annak helyettesét is meghatározzák. Az egyes 

minisztériumok saját feladatkörükről való tájékoztatás érdekében saját szóvivővel 

rendelkeznek, így az információkat az illetékes tárcaszóvivők juttatják el a nyilvánossághoz 

a leghatékonyabb munkamegosztás érdekében. A kormányszóvivő az egész kabinetet érintő 

és nagyobb horderejű kérdéseknél kerül elő. A média munkatársainak lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy a kormányzati honlapon történő regisztrációval gyorsabban friss 

információkhoz jussanak. A szlovén Miniszterelnöki Hivatalon belül működik a 

Kommunikációs Iroda, ahol három osztály tartja a kapcsolatot a médiumokkal, projekteket 

koordinál, továbbá általános ügyekkel foglalkoznak.370
 

                                                           
366

 Az egyes szervek munkájáról lásd: Uredi Vlade.  

Forrás: http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/o_vladi_rh/uredi_vlade (Letöltve: 2012.01.23.) 
367

 A Kormányhivatal alá rendelt szervek a következők: Miniszterelnöki Hivatal, Jogalkotási Hivatal, PR 
Hivatal, Protokoll Hivatal, Általános Ügyek Hivatala, Nemzeti Kisebbségek Hivatala, Egyesületek 
Hivatala, Emberi Jogok Hivatala, Belső Ellenőrzési Hivatal, Szociális Partnerek Hivatala, 
Drogprevenciós Hivatal, Központi Közbeszerzési Hivatal. 
368

 Zakon o Vladi Republike Slovenije člen 27. 
369

 Imenik Vlade Republike Srbije. Forrás: http://www.srbija.gov.rs/pages/article.php?id=67236 (Letöltve: 2012.03.16.) 
370

 Urad Vlade za Komuniciranje. Forrás: http://www.ukom.gov.si/si/ (Letöltve: 2012.08.16.) 
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A kormány belső struktúráját három elv határozza meg, melyek eltérő intenzitással, de minden 

kormányzatot meghatároznak.371
 

1. Miniszterelnöki elv (a kormányfő kiemelkedése): 

A szerb, a horvát és a szlovén alkotmányjogi rendszer a miniszterelnöknek széles jogköröket 

biztosít. Így önállóan határozhatja meg a kormányprogramot és diszkrecionális joga a kabinet 

tagjainak kiválasztása, és a személyéről való szavazás egyben a kormány megválasztása is. 

További fontos jogköre, hogy ő vezeti és irányítja a kormány működését, ennek keretében 

elnököl a kormányülések alkalmával, valamint felmentheti egyes minisztereit. Kiemeli közjogi 

funkcióját az a tény is, hogy lemondásával a kormány megbízatása is megszűnik, valamint nem 

elhanyagolható jogköre Szerbiában a parlament feloszlatásának kezdeményezése a köztársasági 

elnöknél. Ezekkel a jogkörökkel az egész végrehajtó hatalom feje lehet.
372

 A törvényi 

lehetőségek adottak, azonban a kihasználásuk nagymértékben függ az egyes miniszterelnökök 

személyiségétől és szerepfelfogásától. A különböző párthovatartozás eltérő viselkedésű 

kormányfőket adott mindhárom ország végrehajtásának. 

2. Kabinet-elv (a kormány mint testület): 

A kormányról szóló törvény és a kormány ügyrendje a kormányülés normális menetében 

történő döntéshozatalra a testületi tanácskozást és állásfoglalást, többségi szavazást ír elő. A 

testületi elv szerint tehát a miniszterelnök csupán primus inter pares, azaz első az egyenlők 

között. A többségi szavazás miatt nem a kormányfő szava a döntő, hanem az egyes 

javaslatokhoz meg kell szereznie a „belső többséget”, ezért fontossá válik a politikai lojalitás 

témaköre. A miniszterelnök olyan személyi kiválasztást próbál meg véghezvinni, amellyel 

biztosítani tudja valódi vezetői feladatát, továbbá megőrizhetővé válik a gyakran ingatag 

politikai egység a kormányban. A politikai lojalitás és a diszkrecionális jog tekintetében fontos 

szempont, hogy folyamatosan koalíciós kormányok alakultak az ezredfordulótól mindhárom 

vizsgált országban, és a bennük résztvevő pártok delegálták az egyes minisztereket, ezért a 

valóságban a kormányfők mintegy „szentesítik” a háttéralkukban kialkudott pozíciókat a 

kormánytagok bemutatásánál. A horvát kabinet működéséről szóló törvény nevesíti is azokat a 

témaköröket, melynek elfogadásához a kormánytagok kétharmadának a szavazata szükséges, 

tehát a kabinet-elv még erőteljesebben érvényesül a működésben:373
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 Lásd: Körösényi–Tóth–Török: i. m. 373. o. 
372

 Szerbiában jellemzőbb volt 2012-ig, hogy a miniszterelnök háttérbe vonulása a köztársasági elnök javára. 
373

 Zakon o Vladi Republike Hrvatske član 14. 
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 alkotmánymódosítás, 

 nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás, 

 a horvát határok megváltoztatása, 

 a parlament feloszlatása, 

 népszavazás kiírása, 

 a fegyveres erők bevetése az országhatáron kívül. 

 

3. Reszortelv (miniszteri önállóság): 

A felelős kormány hagyományos elvének megfelelően a minisztériumot irányító 

miniszternek törvényesen körülhatárolt feladatköre, reszortja van. Ezen keretek között 

önálló hatáskörrel és ebből következő politikai felelősséggel rendelkezik. A miniszteri 

önállóságot maga az alkotmány is deklarálja, mely szerint a miniszterek munkájukért és 

a minisztérium hatáskörébe tartozó területen uralkodó állapotért a kormány elnökének, 

magának a kormánynak és a parlamentnek tartoznak felelősséggel. A parlamentnek 

jogában áll megvonni a bizalmat az egyes miniszterektől interpellációra adott válasz 

leszavazása vagy bizalmi szavazás révén. Az egyes miniszterek feladatait a parlament a 

kormányok megválasztása idején mindig törvénybe foglalja. 

A három államban a fenti elvek gyakorlati megvalósulását befolyásolja továbbá a 

pártrendszer típusa, a kormány és a parlamenti többség viszonya, a kormánytagok 

karrierútja, a kormány koalíciós jellege, illetve a koalíció működési módja. 

 

7.2. A pártrendszer hatása és a koalíciós kormányok 

 

Mielőtt a három ország kormányainak bemutatása történne fontos felvázolni Szerbia 

vonatkozásában a szövetségi kormányzati keretet. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 

létrehozatalakor elfogadott 1992-es föderatív alkotmány értelmében a szövetségi parlament 

választja a szövetségi kormányfőt, akinek a miniszterek kiválasztásában szabad keze van. A 

kormányprogramot a szövetségi parlament mindkét házának el kell fogadnia. További fontos 

kitétel, hogy a szövetségi államelnök és kormányfő nem származhat ugyanazon 

tagköztársaságból. A 2003-as változások nyomán a szövetségi parlament joga megválasztani az 
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államelnököt, aki egyben a minisztertanács vezetését is ellátja. A szövetségi kormánynak öt 

minisztériuma volt, melyek a közös ügyek alkották: külügy, honvédelem, nemzetközi 

kereskedelem, belkereskedelem és emberi jogok (A szövetségi kormányokat lásd a 36. számú 

táblázatban). 

36. számú táblázat: A JSZK és Szerbia Montenegró Államközösségének kormányai 

 Kormány Miniszterelnök Állampolgárság 

1. 
Panić-kormány 

1992.07.14.–1993.02.09. 
Milan Panić szerb–amerikai 

2. 
Kontić-kormány 

1993.02.09.–1998.05.19. 
Radoje Kontić montenegrói 

3. 
Bulatović-kormány 

1998.05.19.–2000.11.04. 
Momir Bulatović montenegrói 

4. 
Žižić-kormány 

2000.11.04.–2001.07.24. 
Zoran Žižić montenegrói 

5. 
Pesić-kormány 

2001.07.24.–2003.03.07. 
Dragiša Pesić montenegrói 

6.* 
Marović-kormány 

2003.03.07.–2006.06.03. 
Svetozar Marović montenegrói 

Forrás: a szerző munkája 

Megjegyzés:*Szerbia és Montenegró Államközösségének államfője egyben a minisztertanács vezetője. 
 

A ma hatályos szabályok szerint mindhárom országban a miniszterelnököket az alkotmányok 

értelmében a parlament választja meg, de személyéről valójában a választások után döntenek 

politikai alkuként a leendő kormánypártok. A politikai pártok központi szerepet játszanak a 

miniszterelnök kiválasztásában és a miniszterek rekrutációjában, a kormányalakításban, a 

kormánypolitika alakításában, a koalícióképzésben és a tárcák elosztásában. A pártrendszer 

függvénye, hogy egypárti vagy koalíciós, többségi vagy kisebbségi kormányok jönnek létre. 

Szerbiában és Szlovéniában az arányos választási rendszer következtében az elmúlt választások 

mindegyikét követően koalíciós kormányok alakultak, míg Horvátországban az alkotmányos 

reformot követően szintén koalíciós kabineteket hoztak létre. 

7.2.1. A kormányalakítás 

Közjogilag a miniszterelnököt Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában – a köztársasági 

elnök javaslatára – a parlament választja meg, de nem a parlament választja ki. Szerbiában a 

kormányfő személyének kiválasztása a nyugat-európai parlamentáris rendszerektől eltérően 

nem a választásokon nyertes, legtöbb parlamenti mandátummal bíró párton belüli vezetői 

szelekció eredménye, ezért a parlamenti választások utáni első ülésig nem dől el az új 

kormányfő személye. Horvátország esetében a legtöbb parlamenti mandátummal bíró párton 



145 

 

 

belüli vezetői szelekció eredménye a kiválasztás, így a választások eredményhirdetésekor már 

ismeretes az új kormányfő személye. Szlovéniában szintén a koalíciós tárgyalások függvénye, 

hogy ki lesz a miniszterelnök-jelölt, azonban az államfő hatásköre nincs pontosan 

körülhatárolva.374
 A választásokat követően a parlamenti képviselettel rendelkező pártok 

vezetői nem hivatalos, titkos tárgyalásokat folytatnak egymással, amelynek eredményeként 

feltérképezik, hogy mely pártokkal tudnak megállapodni a kormány megalakításában. A 

tárgyalások gyakran párhuzamosan zajlanak a különböző szervezetekkel. Ezeken a nem 

hivatalos tárgyalásokon dőlnek el az ország szempontjából legfontosabb kérdések, amelyet 

akár demokratikus deficitként is felfoghatunk, mivel a nyilvánosság ki van zárva a 

történésekből. A választási programokat ekkor harmonizálják és lesz belőlük 

kormányprogram, valamint kemény tárgyalások eredményeként találják meg a pártok a 

programhoz azt a személyt, aki később a miniszterelnök-jelölt lesz. A kormánykoalíciót 

alkotó pártok közül a vezető kormánypárt adja általában a kormányfőt. A miniszterelnök-

választás folyamatát az 11. számú ábra foglalja össze. 

11. számú ábra: A miniszterelnök-választás folyamata 

 

Forrás: Körösényi–Tóth–Török: i. m. 379. o. 

 

Érdemes megvizsgálni, hogy a régióban hogyan alakulnak az egyes kormányok. 

Mindegyik kormány megbízatási ideje maximum négy év lehet, mely az őt megválasztó 

törvényhozás mandátumát takarja. A régióban a kormánytagok száma eltérően alakul, 

Albániában 16, Montenegróban 19, Koszovóban 20, míg Macedóniában 23 tagú 

kormány van hivatalban. Bosznia–Hercegovina kivételnek számít, mivel itt csupán tíz 

személy alkotja a szövetségi kabinetet. A pártrendszer és a koalíciós kormányzás 

befolyásolja azt, hogy hány miniszterelnök-helyettes vagy alelnök tevékenykedik a 

kabinetben. Mint láthattuk Szerbiában létezik az első miniszterelnök-helyettes 

pozíciója, de ugyanez megtalálható Koszovóban is, igaz ott további öt kormányfő-

helyettes is van. Koszovón kívül még Albánia kormánya rendelkezik egy 

                                                           
374

 A 2011-es előrehozott választásokat követően Danilo Türk arról beszélt, hogy az alkotmány nem írja 
elő számára, hogy a tárgyalások után a legerősebb párt vezetőjét kellene megbíznia kormányalakítással. 
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miniszterelnök-helyettessel, a többi balkáni országban kettő és négy közötti alelnök van, 

akik kevesebb jogkörrel rendelkeznek. Bosznia–Hercegovina ismét kivétel, ahol nincs 

semmilyen hivatalos pozíció a miniszterelnök alatt. (A régióbeli kormányokat az 6. 

számú melléklet tartalmazza.) 

7.2.2. Koalíciós kormányok Szerbiában 

Szerbiában 1991-től napjainkig tizenkét kormány alakult: 1991-ben alakult meg a tiszavirág 

életű Zelenović-kormány, majd a háborús időszakban 1991 decemberétől a Božović-kabinet, 

1993-tól pedig a Šainović-kormány következett 1994-ig. 1994-től kitöltötte mandátumát az 

első Marjanović-kabinet, ám a második kormányzás a 2000-es tüntetések nyomán 

megszakadt. Helyét Milomir Minić átmeneti kormánya vette át a választások után felállítandó 

új kormány működésének létrejöttéig. 2001-ben a Đinđić-kormány, 2003 tavaszától a 

Živković-kormány, 2004-től Koštunica első kormánya, majd 2007-től a második Koštunica-

kormány, míg 2008-tól 2012-ig a Cvetković-kormány, melyet egyszer átalakítottak. 2012-től 

pedig Ivica Dačić vezetésével alakult meg a szerb kormány (37. számú táblázat).  

37. számú táblázat: Kormányok Szerbiában (2001–2012) 

Kormány Miniszterelnök Pártösszetétel Hivatali idő 

Zelenović-kormány Dragutin Zelenović SPS 1991. január 15.** – 1991. december 23. 

Božović-kormány Radomir Božović SPS 1991. december 23. – 1993. február 10. 
Šainović-kormány Nikola Šainović SPS 1993. február 10. – 1994. március 18. 

I Marjanović-kormány 
Mirko Marjanović 

SPS, JUL, ND 1994. március 18. – 1998. február 19.*** 

II Marjanović-kormány SPS, JUL, SRS 1998. február 19.*** – 2000. október 24. 
Minić-kormány Milomir Minić SPS, DOS, SPO 2000. október 24. – 2001. január 25. 
Đinđić-kormány Zoran Đinđić DOS 2001. január 25. – 2003. március 12. 

Živković-kormány* Zoran Živković DOS 2003. március 12. – 2004. február 26. 
I. Koštunica-kormány Vojislav Koštunica DSS–SPO–G17Plusz–NS 2004. február 26. – 2007. május 15. 
II. Koštunica-kormány Vojislav Koštunica DS–G17Plusz–DSS-NS 2007. május 15. – 2008. július. 07. 

Cvetković-kormány Mirko Cvetković 
DS–G17Plusz–SPS–PUPS–JS–

kisebbség 
2008. július 07. –2012. július 27. 

Dačić-kormány Ivica Dačić 
SPS–PUPS–JS–NS–SNS–

URS–függetlenek 
2012. július 27. – 

* 2003-ban Zoran Živković kormánya elvesztette a parlament többséget, a kisebbségi kormányzást nem tudta 
megvalósítani, ezért előrehozott választásokat írtak ki. 
** 1991. február 11. Forrás: Vlada 15. o. Elérhetőség: http://www.fpn.bg.ac.rs/osnovne-studije/politikolosko-

odeljenje/druga-godina-studija/politicki-sistem-srbije/ (Letöltve: 2014.03.11.) 
*** 1998. március 24. Forrás: U.o. 

Forrás: a szerző munkája 
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1. Zelenović-, és Božović-kormány: 

Az 1990-es évek Szerbiai kormányaira a kézi vezérlés volt jellemző, ugyanis Slobodan 

Milošević kezében összpontosult minden hatalom. A szocialista párt mindvégig 

kormánypártnak számított, igaz volt, amikor támogatásra leltek más pártoknál. A 

Zelenović-kormányt 21 miniszter és négy alelnök alkotta, majd megalakulása után 

1991. március 9-én hatalmas tömegtüntetésre került sor a sajtószabadság követelése 

céljából, melyet a rendőrség feloszlatott, majd a politikai vezetés betiltotta a független 

rádiókat. A háború időszakában a szerbiai politikai élet radikalizálódott és 

átrendeződött, ennek hatására nevezte ki Slobodan Milošević Radovan Božović-et 

miniszterelnöknek. Kormányában 23 tárca működött és öt alelnök. 

2. Šainović-kormány: 

Az 1993-ban megalakult Šainović-kormány esetében kisebbségi kabinet alakult 23 

minisztériummal és öt alelnökkel, melyet a Szerb Radikális Párt parlamenti támogatása 

tartott hatalmon. Ez lett a kabinet vége is, ugyanis a radikálisok és a szocialisták 

összekülönböztek a boszniai szerbek kérdésén, majd bizalmatlansági indítvány 

kezdeményeztek a kormány ellen.  

3. Első Marjanović-kormány: 

Az első Marjanović-kormány létrejöttéhez is más párt képviselőinek a támogatására volt 

szükségük. Az 1993. decemberi választásokon ugyan nőtt a mandátumaik száma, de 

továbbra is hárommal kevesebb volt az abszolút többséghez szükségesnél. Végül 

sikeresen meggyőzték az ellenzéki Új Demokrácia képviselőit (a szatelitszervezetnek 

számító JUL-lal), amely pártnak az alku következtében jutott egy miniszterelnök-

helyettesi és három miniszteri pozíció is. Meg kell jegyezni, hogy a kilencvenes évek 

Szerbiájában ez volt az egyedüli kormány, mely kitöltötte eredeti megbízatási idejét. A 

minimális többségű és szélességű parlamenti támogatottsággal bíró kabinetnek hét 

alelnöke, 25 tárcával rendelkező és nyolc tárcanélküli minisztere volt. 

4. Második Marjanović-kormány: 

Az 1998. március 24-én megalakított második Marjanović-kormányból már kimaradt az 

Új Demokrácia, helyette a szocialisták ismét a Jugoszláv Ballal, továbbá a Szerb 
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Radikális Párttal léptek kormányra. Az új kabinetben öt alelnöki tisztség volt (Vojislav 

Šešelj, a radikálisok vezére ekkor ebből egyet birtokolt), továbbá 23 tárca és nyolc tárca 

nélküli miniszter. A kormánykoalíciónak 76,8%-os parlamenti többsége volt a 

képviselőházban, ennek megfelelően elsőként elfogadták a Nemzeti egység kiáltványát, 

mely a nemzet pillérét alkotó területeket határozta meg: Szerbia, Montenegró és (a 

boszniai) Szerb Köztársaság területét.375
 Eztán a tömegtájékoztatási eszközök politikai 

támadásai következtek, az egyetemi autonómia csökkentése, valamint ekkor következik 

be a koszovói háború is. 

5. Minić-kormány: 

A szövetségi elnöki és parlamenti választásokon lezajlott óriási változások nyomán 

Szerbia kormányozhatósága érdekében a főbb politikai erők 2000. október 16-án 

megállapodtak abban, hogy átmeneti kormányt állítanak fel az előrehozott 

választásokig a szocialisták a DOS pártjai és az SPO támogatásával. Az október 24-én 

hivatalba lépő Minić-kormány – aki a szocialisták képviselőházi elnöke volt – feladata 

az új választások előkészítése és a média egyoldalú befolyásolásának megszűntetése 

volt. Mindezen feladatokat két kormány alelnökkel és 25 miniszterrel oldották meg. 

6. Đinđić-, és Živković-kormány: 

A 2000. decemberi választások következtében a parlamentbe bejutott ellenzék együtt 

kívánt kormányozni, ezért kapcsolt többségi koalíciós kormányt hoztak létre. A 

kabinetbe olyan pártokat is bevettek, akiknek a mandátumára a sikeres kormányzás 

érdekében nem volt szükség. Később, azonban kifizetődővé vált a döntés, amikor a 

DOS tagjai folyamatosan kiléptek a koalícióból. A Zoran Đinđić vezetésével 2001. 

január 25-én megalakuló kabinetnek 21 minisztere volt. A DOS választási szövetségi 

jellegének megfelelően sok párt vett részt a kormányzásban, amely nagymértékben 

megnehezítette a kormányzást. A miniszterelnök mögött ott állt a 176 parlamenti 

képviselő, amely a parlamenti mandátumok kétharmadát jelentette. A demokratikus 

átalakítás erőskezű vezetőt igényelt, amely kritériumnak Đinđić meg is felelt. A 

miniszterelnök halála után hatalomra kerülő Zoran Živkovićnak azonban nem sikerült 

elődje karizmatikus erejét megközelítenie, így a DOS széthullott, a kormányfő 

kisebbségi kormányzásra kényszerült, majd az előrehozott választások kiírását 
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szorgalmazta az államfőtől.376
 Minkét kormányfő neve által jegyzett időszakot 

instabilitás jellemez, melynek tanúbizonysága, hogy gyakoriak voltak a személycserék, 

az egyes tárcák élén, valamint tárcák szétválasztására is sor került. 

7. Az első Koštunica-kormány: 

2004-ben a DSS, SPO-NS és G17Plusz alakított kisebbségi kormányt 109 kormánypárti 

képviselővel, melyet a Szerbiai Szocialista Párt 22 képviselője kívülről támogatott.377
 

Az első kabinet, melyet Vojislav Koštunica vezetett volt a 2000-es évek egyetlen olyan 

kormánya, mely egyedüliként kitöltötte a négyéves ciklusát. A kormányfő 19 

miniszterrel vágott neki a kormányzásnak; a tárcák számát és a miniszterek feladatait 

racionalizálni próbálta. Megszüntették az emberi jogi és kisebbségi minisztériumot, de 

életre hívták a szórványügyi minisztériumot, melynek a világban élő szerbekkel való 

kapcsolattartási feladatot szánták. 

 

8. A második Koštunica-kormány: 

A 2007-es választásokon a Koštunica vezette DSS-NS páros megtartotta korábbi 

kormányszövetségesét, a G17 Pluszt, azonban nem szereztek elegendő mandátumot 

ahhoz, hogy egyedül kormányozzanak tovább. Így a Demokrata Pártot is be kellett 

vonniuk a kormányzásba, mely folyamatos feszültségeket szült. Megalakult a DSS-DS 

koalíciója, melybe bevonták a G17 Pluszt is, így 130 fővel minimális többségi és 

minimális szélességű kabinet jött létre. A G17 Plusz mellett azonban koalícióképes volt 

a Liberális Demokrata Párt (15 fő) és a szocialisták (16 fő) is, mellyel szintén 

parlamenti többséget tudtak volna elérni. A tárcák számát 23-ra növelték, hogy 

mindegyik kormánypártnak legyen megfelelő számú minisztere a kormányban. A 

Koszovóval kapcsolatos közfelháborodás csillapítására létrehozták a Koszovó és 

Metohiával foglalkozó tárcát, emellett az első tárca nélküli miniszter is megjelent, aki a 

Nemzeti Beruházási Tervért volt felelős. 

 

9. A Cvetković-kormány: 

Miután Vojislav Koštunica Koszovó egyoldalú függetlenségének kikiáltása után úgy 

ítélte meg a helyzetet, hogy képtelen tovább kormányozni Szerbiát, az államfőnél 

javasolta a parlament feloszlatását és új választások kiírását. A 2008. május 11-ei 
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 Slobodan Antonić: Elit, građanstvo i slaba država: Srbija posle 2000. Službeni glasnik, Beograd, 2006. 143. o. 
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rendkívüli választásokon a Demokrata Párt győzelmet aratott, de a G17 Plusszal nem 

tudott többséget szerezni a törvényhozásban, ezért megkezdődtek a háttér-tárgyalások. 

Végül a Szerbiai Szocialista Párt a demokratákat választotta koalíciós partnerül, és a 

Nyugat fellélegezhetett. Továbbra is minimális többségi és minimális szélességű 

kormány-koalíció jött létre: 129 fős parlamenti többséggel, melyben a kisebbségi 

frakció támogatásáról biztosította a kormánypártokat. Koalíciós lehetőségként felmerült 

egy radikális – nép-nemzeti – szocialista alternatíva is, végül azonban az SPS a 

demokraták vezette szövetség mellett kötelezte el magát. Európa egyik legtöbb tagot 

számláló kabinetje jött létre, a kormánynak összesen 27 tagja van, ebből 24 

szakminiszter. 

10. Dačić-kormány: 

A 2012. május 06-án megtartott választásokon különleges helyzet állt elő. A Demokrata 

Párt és a Szerb Haladó Párt végzett az élen, míg a szocialisták megduplázták 

mandátumaik számát. A tárgyalások elhúzódtak, mivel ismét a szocialisták képezték a 

mérleg nyelvét, és maguknak követelték a kormányfői széket. A demokratákkal nem 

jutottak egyezségre, így a haladókhoz fordult Ivica Dačić és kormánykoalícióra lépett 

velük. A haladóknak szükségük volt arra, hogy végre ellenzékből kormányra 

kerülhessenek, így éltek a lehetőséggel. A kormányba bevonták még a Szerbia Egyesült 

Régióit (korábban G17 Plusz) és számos politikust megkörnyékeztek, hogy támogassák 

a kabinetet. Végül július végén megalakult a szocialisták és szövetségesei kabinetje, 

melyben a haladókon kívül az URS és több független képviselő is szerepet vállalt. 

7.2.3. Koalíciós kormányok Horvátországban 

Horvátországban 1990-től napjainkig tizenkét kormány alakult: a függetlenség 

kikiáltásakor a Mesić-kormány, melyet 1990 augusztusában a Manolić-kormány váltott 

fel. A jugoszláv örökségért folytatott háború idején egymást váltották az újabb 

kormányok, így 1995-ig hivatalban volt a Gregurić-, a Šarinić- és a Valentić-

kormányok. A háború befejezése után stabilizálódott a kormányzás is, így kitöltötte 

mandátumát a Mateša-kormányzat.378
 Tuđman államfő halála után vált valóban 

parlamentáris rendszerré az ország az ezredfordulóra, ekkor összesen három évig volt 
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hatalmon az első és második Račan-kormány.379
 Ezután 2003-tól az első és második Sanader-

kabinet megbízatása következett, azonban korrupciós ügyei miatt 2009-ben lemondott a 

kormányfő, és megalakult a tizenegyedik horvát kormány Jadranka Kosor vezetésével. A 2012-

es választásokat a Kukurikú-koalíció nyerte meg, melynek következtében ismét az SDP került a 

kormányrúdhoz. A horvát demokratizálódás alatt szembeötlő az a tény, hogy az elmúlt húsz év 

alatt csupán az alkotmányos rendszerváltás idején (2000-ben) és 2012-ben került hatalomra a 

Horvát Szociáldemokrata Párt, míg a többi kilenc kormányt vagy a HDZ egyedül, vagy 

szövetségeseivel vezette (38. számú táblázat). 

38. számú táblázat: Kormányok Horvátországban (1990–1012) 

Kormány Miniszterelnök Pártösszetétel Hivatali idő 

Mesić-kormány Stjepan Mesić 
HDZ 

1990. május 30. – 1990. augusztus24. 

Manolić-kormány Josip Manolić 1990. augusztus 24. – 1991. július 17. 

Gregurić-kormány Franjo Gregurić 
Nemzeti egység 

kormány 
1991. július 14. – 1992. augusztus 12. 

Šarinić-kormány Hrvoje Šarinić 

HDZ 

1992. augusztus 12. – 1993. április 03. 
Valentić-kormány Nikica Valentić 1994. április 03. – 1995. november 07. 

Mateša-kormány Zlatko Mateša 1995. november 07. – 2000. január 27. 

I. Račan-kormány 

Ivica Račan 

SDP–HSLS–HNS–
HSS–IDS–LS 

2000. január 27. – 2002. július 30. 

II. Račan-kormány 
SDP–HNS–HSS–

LIBRA–LS 
2002. július 30. – 2003. december23. 

I. Sanader-kormány 

Ivo Sanader 

HDZ–DC 2003. december 23. – 2008. január 12. 

II. Sanader-kormány 
HDZ–HSS–HSLS–

SDSS–HSU 
2008. január 12. – 2009. július 06. 

Kosor-kormány Jadranka Kosor HDZ–HSS–SDSS 2009. július 06. – 2011. december 23. 

Milanović-kormány Milan Milanović SDP–HNS–IDS 2011. december 23. – 

Forrás: a szerző munkája 

1. A Mesić-kormány: 

Stipe Mesić kabinetje 1990. május 30-án alakult meg, mint az első egypárti HDZ kabinet. 

Parlamenti támogatottságát a 356 fős parlamentben 205 képviselőjük biztosította. 

Létrehozásakor 17 tárcaminiszter volt, továbbá három miniszterelnök-helyettes és néhány 

kormányminiszterek is részt vett a kormányzásban. 

 

2. A Manolić-kormány: 

A Manolić-kabinetet is tisztán HDZ-s kormánytöbbség adta, mely 1990 októberében alakult 

meg és 1991 júliusáig állt fenn. Az első két kormány programjának fő célkitűzése a 

rendszerváltás és a demokratikus átmenet elindítása, a piacgazdaság kiépítése volt, emellett 

fontos szerepet jelentett a Jugoszláviához fűződő viszony átalakítása is. 
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3. A Gregurić-kormány: 

Franjo Gregurić-kormánya nemzeti egységkormányként jött létre 1990 augusztusában és egy éven állt 

volt hatalmon. Ennek létrehozása mellett azért döntöttek, mert a Jugoszláv Néphadsereg és a szerb 

paramilitáris erők támadását észlelték. A pátok mindegyike a függetlenség mellett döntött. A 

kormánykoalíciónak csupán a szélsőjobboldali HSP nem volt a tagja, valamint a függetlenség elnyerése 

után a koalícióból kilépett a HSLS. 

 

2. A Šarinić-kormány: 

Az egységkormány felbomlása után 1992 augusztusában ismét egy újabb tiszavirág életű HDZ egypárti 

kormány jött létre Hrvoje Šarinić vezetésével. 1993 áprilisáig. A kormánynak 85 parlamenti képviselője 

volt az immáron 138 főre lecsökkentett törvényhozásban. 

 

3. A Valenitć-kormány: 

Nikica Valenitć kormánya 1993 áprilisában alakult meg a HDZ támogatásával. Megalakulásakor 

legfontosabb kérdésnek a gazdaság stabilizálása számított. Sikerült visszaszorítaniuk az inflációt és 

sikeresen bevezették az új nemzeti valutájukat, a kunát. Ezzel egyidejűleg hozzáláttak a háborús károk 

szanálásához is. A külföldi befektetések aránya megnövekedett, a gazdaság elkezdett növekedni, a 

munkanélküliség pedig csökkent. 

 

4. A Mateša-kormány: 

Az 1995-ös választásokat ismét a HDZ nyerte (75 mandátum a 127-ből), így megalakult Zlatko Mateša 

kormánya. A kabinet idején a gazdasági növekedés kifulladt, mivel a gazdasági szerkezet átalakítására 

nem került sor eddig, továbbá az idegenforgalom, mint húzóágazat sem talált magára. A gazdaságnak 

nem tett jót az 1999-es koszovói válság sem, valamint az európai integrációs tárgyalások is 

megtorpantak. 

 

5. Az első Račan-kabinet: 

A 2000. januári parlamenti választások után a kettő + négypárti koalíció alakított kormányt Ivica Račan 

vezetésével. Az első Račan-kabinet a demokratikus jogállam szerepének növelését tűzte ki feladatául. 

Ennek köszönhetően módosították az alkotmányt, növelték a parlament szerepét, csökkentették az elnök 

jogköreit, és a parlamentnek felelős kormányzást hangsúlyozták. Odafigyeltek a kisebbségek jogainak 

növelésére, az elmenekült szerbek szabad visszatérését biztosították, továbbá sikereket értek el a NATO 

és EU integráció tekintetében is, továbbá partneri viszonyra törekedett Boszniával. 



153 

 

 

 

6. A második Račan-kabinet: 

2000 júliusában az IDS kiválásával megalakuló második Račan-kabinet helyzete már 

kevésbé volt felhőtlen a gazdasági mutatók tekintetében: gazdasági visszaesés, pénzügyi 

nehézségek, növekvő munkanélküliség és stagnáló életszínvonal. Így a 2003-as rendkívüli 

választásokat elbukták, és ismét a HDZ került kormányra. 

 

7. Az első Sanader-kormány: 

Ivo Sanader vezetésével 2003 novemberében kisebbségi kormány alakult a HDZ és a belőle 

kivált DC összefogása által. Ügyes tárgyalásokkal sikerült maguk mellé állítaniuk a 

kisebbségi képviselők egy részét, így a szerbek külső támogatását élvezték. A 

kormányprogramban az életszínvonal növelését, a családok támogatását és az integráció 

felgyorsítását ígérték. 

 

8.  A második Sanader-kabinet: 

2008. január 12-én ismét a HDZ és koalíciós társai kerültek hatalomra. A kormányban a 

HDZ-n kívül részt vett a HSS, a HSLS, a nyugdíjasok pártja és a szerb kisebbség 

parlamenti képviselői. 

 

9.  A Kosor-kormány: 

Miután Sanader korrupciós botrányba keveredett 2009 júliusában, lemondott 

miniszterelnöki pozíciójáról, ekkor a pártelnöki és a kormányfői székben Jadranka Kosor 

követte. Kosor kabinetjében 17 tárcát hoztak létre, a legtöbb miniszterelnök-helyettes 

egyben valamely minisztérium igazgatását is feladatául kapta. 

 

10.  A Milanović-kormány: 

A korrupciós botrány nem ült el a 2011. december 04-i választásokig, így a Kukurikú-

koalíció nyerte meg a választásokat és alakíthatott kormányt. 2011. december 23-án már fel 

is állt a Milanović-kormány az SDP, a HNS és az IDS támogatásával. 
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7.2.4. Koalíciós kormányok Szlovéniában 

Szlovéniában napjainkig tíz kormány volt hosszabb-rövidebb megbízatási ideig (lásd 39. 

számú táblázat).  

39. számú táblázat: Kormányok Szlovéniában (1990–2012) 

Kormány Miniszterelnök Pártösszetétel Hivatali idő 

Peterle–kormány Lojez Peterle DEMOS 1990. május 16. – 1992. május 14. 
I   Drnovšek–kormány 

Janez Drnovšek 

LDS–SDS–ZLSD–SSS–ZS 1992. május 14. – 1993. január 25. 
II  Drnovšek–kormány LDS–SKD–ZLSD–SDS 1993. január 25. – 1997. február 27. 
III Drnovšek–kormány LDS–SLS–DeSUS 1997. február 27. – 2000. június 07. 

Bajuk–kormány Andrej Bajuk SLS+SKD–SDS–DeSUS–NSi 2000. június 07. – 2000. november 30. 

IV Drnovšek–kormány Janez Drnovšek 
LDS–SLS–ZLSD 

2000. november 30. – 2002. december 19. 

Rop–kormány Anton Rop 2002. december 19. – 2004. december 03. 

I   Janša–kormány Janez Janša SDS–SLS–DeSUS–NSi 2004. december 03. – 2008. november 11. 

Pahor–kormány Borut Pahor LDS–SD–DeSUS–Zares 2008. november 11. – 2012. február 10. 
II   Janša–kormány Janez Janša SDS–SLS–DeSUS–NSi–DLGV 2012. február 10. – 

Forrás: a szerző munkája. 

1. A Peterle-kormány:  

A függetlenné válás utáni első kabinetet 1990. május 16-tól a DEMOS tagjai alkották, mely centrista-

jobbközép jellegű koalíciónak számított. Az első nagykoalíciónak tekinthető kabinet irányítását Lojze 

Peterle kereszténydemokrata politikus irányította, azonban a legfontosabb tárcák élére az SDZ tagjai 

kerültek, de az ellenzéki összefogáson kívüli pártok tagjai is bársonyszékhez jutottak.  

2. Az első három Drnovšek-kormány: 

A függetlenség kivívása után a DEMOS-ban felszínre kerültek a problémák, melyek az összefogás 

szétforgácsolódásához vezetett és a Peterle-kabinet elveszítette parlamenti többségét. Ezután 1992. 

május 14-én alakult meg a rendes választásokig mandátummal bíró centrista-balközép kormány, 

melyet a liberáldemokrata Janez Drnovšek vezetett. 1993. december 6-án rendes választásokra került 

sor, amikor ismét Drnovšeknek sikerült megszereznie a parlamenti többséget, ugyanis nagykoalíciót 

hozott létre az LDS, a kereszténydemokraták, az SDS és a ZLSD részvételével. 1996 februárjában a 

két szociáldemokrata párt kilépett a kormányból, így kisebbségi kormányzásba kényszerült Drnovšek. 

Az 1996. november 10-ei választásokon patthelyzet alakult ki, ugyanis az LDS lett legnagyobb párt, 

de a Szlovén Tavasz pártjai (SLS, SDS, SKD) megszerezték a mandátumok felét. Háromhónapnyi 

tárgyalás után végül az LDS és az SLS centrista platformon megkötötte a „pragmatikus koalíciót”, 

melybe a DeSUS-t is bevonták, hogy biztosítsák a parlamenti többséget.  
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3. A Bajuk-kormány: 

Miután 2000 májusában az SLS és az SKD egyesült a harmadik Drnovšek-kabinet elveszítette 

parlamenti többségét, így megalakult Szlovénia második jobbközép kormánya Andrej Bajuk 

vezetésével. A kormányban az SLS+SKD, az SDS, a DeSUS és az Új Szlovénia vett részt. 

4. A negyedik Drnovšek-kormány: 

 A Bajuk-kabinet tiszavirág életűnek bizonyult, mivel 2000 októberében rendes választásokat 

tartottak, melyet ismét a liberális demokraták nyertek meg. November 16-án megalakult Drnovšek 

negyedik kabinetje, melyet az LDS-en kívül ismét az SLS és a DeSUS támogatott, valamint a ZLSD. 

Miután Drnovšeket megválasztották államfővé, helyét Anton Rop, korábbi pénzügyminiszter vette 

át.380
  

5. Az első Janša-kabinet: 

A 2004-es választásokat Janez Janša pártja nyerte meg, így az övé lett a kormányfői tisztség. Az SDS 

mellett a kormánykoalíció tagja lett az SLS, a DeSUS és az Új Szlovénia. Az első Janša-kormány a 

négyéves mandátumát kitöltötte. 

6. A Pahor-kormány: 

2008-ban ismét választásokat tartottak, amikor a baloldal került hatalomra Borut Pahor vezetésével. 

Az SD mellett a parlament többségét az LDS, a DeSUS és Zares képviselői által biztosították. 

Pahornak nem sikerült szembeszállnia a gazdasági válsággal, és egyre elégedetlenebbek voltak vele a 

polgárok és koalíciós társai is. A 2011-es hármas népszavazáson381
 a kormánypártot terveit 

elutasították a polgárok, ezután pedig elkezdett szétforgácsolódni a kormánykoalíció (DeSUS és Zares 

kilépett a kormányból), mígnem szeptemberben elveszítette a bizalmi szavazást is a 

törvényhozásban.382
  

 

 

                                                           
380

 Szilágyi (2012b): i. m.  84. o. 
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 A három kérdés: nyugdíjreform, feketemunka szigorítása és a levéltári törvény módosítsa volt. Lásd 
Szilágyi Imre (2011a): Merre tovább, Szlovénia? MKI-tanulmányok 2011/15. 
Forrás: http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=IBCXEB (Letöltve: 2011.07.02.) 
382

 Szilágyi Imre (2011b): A szlovén kormány bukásának körülményei. MKI-tanulmányok 2011/26. 3. o. 
Forrás: http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=HDBMFX (Letöltve: 2011.10.08.) 
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7. A második Janša-kabinet:  

2011. december 04-én előrehozott választásokat tartottak, ahol megosztottak maradtak a 

politikai pártok. Hosszú koalíciós tárgyalások következtében végül 2012 februárjában 

megalakult Janša második kabinetje az SDS, az SLS, a DeSUS, az NSi és Gregor Virant 

listájának képviselőivel.383
 

 

7.3. A miniszterelnökök 

7.3.1. A miniszterelnökök karrierútja 

A miniszterelnök egy parlamentáris berendezkedésű ország politikai életének a 

tényleges vezetője. Politikai arculatát elsősorban az határozza meg, hogy melyik 

politikai tábor képviselőjeként kerül a kormány élére.384
 Szerbiában a szociáldemokrata 

és a népnemzeti többségű kormányok vezetőinek arculata, karrierútja eltér egymástól 

(lásd 7. számú melléklet). Az első három kormányfő közös jellemzője a rendszerrel való 

szembenállás, míg a negyedik kormányfő nem volt aktív részese a Milošević-i 

rezsimmel való ellenállásnak. Pártelnöki pozícióját valamennyi kormányfő kihasználta, 

hogy a bársonyszéket és az ország vezetését megszerezzék, míg Cvetković továbbra is 

„kilóg” a rendszerből, mivel még nem is párttag, pusztán a demokraták támogatásával 

nyerte el megbízatását. Cvetković kivételével a szerb miniszterelnökök további közös 

vonása, hogy korábban parlamenti képviselők is voltak, valamint a demokrata 

kormányfők még polgármesterek is voltak. Koštunica és Cvetković közös jellemzője, 

hogy mindketten az állami szférában tevékenykedtek megbízatásuk előtt, igaz egyikük a 

társadalomtudományok, míg a másik a gazdaság területén. Cvetković technokrata 

szerepfelfogását nyomon követhetjük abban is, hogy korábban a Világbanknál 

dolgozott, ami a miniszter-helyettesi, és a pénzügyminiszteri pozíció betöltésénél fontos 

szempont lehetett. Egy további – a szerbiai politikusok között nem meglepő – jelenség, 

hogy a négyből két vezető is külföldön szerezte meg doktori fokozatát, míg Ivica Dačić 

nem rendelkezik tudományos fokozattal. 
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 A baloldali jelölt vereségéről és a többi párt tárgyalásainak elhúzódásáról lásd Szilágyi Imre (2012a): 

Kormányalakítási kínok Szlovéniában. MKI-elemzések. 2012/1. 
Forrás: http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=XVVZWX (Letöltve: 2012.01.20.) 
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Zoran Đinđić 1952. augusztus 1-jén született Šamacon. 1974-ben filozófia szakon 

szerzett diplomát, majd Németországban a filozófia doktora lett.385
 1989-ben a 

Demokrata Párt alapítója volt, 1994-től pedig a párt elnöke; ugyanezen évtől az 

Újvidéki Egyetem professzora. 1990-től parlamenti képviselőként tevékenykedett és 

volt jelen a szerb törvényhozásban. Sikerességét és népszerűségét mi sem bizonyítja 

jobban annál, hogy 1997-ben Belgrád főpolgármesterévé választották meg. 2003. 

március 12-én Belgrádban merénylet áldozata lett. 

 Zoran Živković 1960. december 22-én született Nišben, az ország történetében talán a legfiatalabb kormányfő 

volt, a maga 43 évével.386
 Közgazdászként végzett a Belgrádi Egyetemen, majd 1992-ben belépett a 

Demokrata Pártba. Parlamenti képviselő volt, emellett a pártelnöki funkciót is betöltötte. Népszerűségét 

mutatja, hogy 1997-től Niš polgármestere volt.  

Vojislav Koštunica 1944. március 22-én született Belgrádban. A gimnázium befejezése után a Belgrádi 

Egyetemen szerzett jogász végzettséget. Több állami intézménynél is dolgozott, így 1974-től a 

Társadalomtudományi Intézet, majd 1981-től a Filozófia- és Társadalomelmélet Intézet munkatársa, később 

igazgatója volt.387
 1990-ben a Demokrata Párt alapítója, 1992-ben kivált és létrehozta a Szerbiai Demokrata 

Pártot, melynek továbbra is elnöke. 2000. szeptember 24-én a DOS jelöltjeként megválasztották a Jugoszláv 

Szövetségi Köztársaság utolsó elnökének, amely funkciót 2003 februárjáig töltötte be. 2004 és 2008 között két 

kabinet vezetője is volt. 2008-ban nem vállalt parlamenti képviseleti funkciót, a pártelnöki pozícióját azonban 

megtartotta.  

Mirko Cvetković 1950. augusztus 16-án született Zaječarban. Belgrádban közgazdász diplomát szerzett, majd 

Manchesterben a közgazdaságtan doktora lett.388
 Az 1980-as években a Világbank munkatársasként több 

nemzetközi program koordinálásért felelt, majd Szerbiába visszatérve a Bányaügyi Intézet munkatársa tíz éven 

át, ezután pedig a Közgazdasági Intézetben dolgozik és tanácsadója több szervezetnek. 2001 és 2003 között a 

privatizációért felelős miniszter-helyettes, majd 2003 és 2004 között a Privatizációs Ügynökség igazgatója. 

Vojislav Koštunica első kormányzása idején, 2004–2007 között visszavonult a politikától, majd a Demokrata 

Párt támogatásával a második Koštunica-kormány pénzügyminisztere lett 2007-től. A 2008-as választásokat 

követően a kormánykoalícióban részt vevő pártok elfogadták azt a javaslatot, hogy Mirko Cvetković vezesse 

az új kabinetet. 

                                                           
385

 Kardos–Simándi: i.m. 863. o. 
386

 Zoran Živković–Biografija. Forrás: http://poznati.info/zoran-zivkovic-bigorafija/ (Letöltve: 2012.04.02.) 
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388

 Predsednik Vlade i ministar finansija, Mirko Cvetković.  
Forrás: http://www.srbija.gov.rs/vlada/predsednik.php (Letöltve: 2012.04.02.) 
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Ivica Dačić a Belgrádi Egyetemen politikatudományi diplomát szerzett, majd a Szerbiai Szocialista Párt 

tagjává vált. 1992 és 2000 között parlamenti képviselő és a párt szóvivője. Milošević bukása után háttérbe 

vonult és a párt megújításáért dolgozott. 2006-ban megszerezte a pártelnöki széket, majd 2008-tól 

kormánytaggá vált, melynek következtében Dačić számára létrehozták a miniszterelnök-helyettesi pozíciót, 

valamint ő töltötte be a belügyminiszteri tisztséget is.389
 2012-től megszerzi a kormányfői tisztséget a haladó 

párttal történő koalíciókötés után. 

Horvátország esetében Stjepan Mesić 1990-ben még a függetlenség kikiáltásakor Jugoszlávia 

Elnöki Tanácsának soros elnöke is volt, azonban a föderáció széthullásával és a háború okán 

megszűnt ezen tisztsége, de Horvátország első miniszterelnökének számít, majd később a 

függetlenség nyomán új kormány alakult.390
 Mesić először a Horvát Demokratikus Közösség 

színeiben volt azonosítható, majd 1994-ben belépett a Horvát Függetlenségi Demokrácia 

pártba, de 1997-tőla Horvát Néppárthoz csatlakozik, melynek jelöltjeként 2000-ben és 2005-

ben is köztársasági elnökké választották.  

Josip Manolić hetven évesen vált kormányfővé megválasztásakor, így eddig ő volt a 

legidősebb miniszterelnök a megbízatás elnyerésének idején. Ő is csupán négy évet töltött a 

HDZ berkein belül, a pártnak köszönhetően vált ő is kormányfővé, de 1994-ben kilépett, 

később pedig csatlakozott a Horvát Nemzeti Párthoz.391
 Franjo Gregurić is a kezdeti négy 

évet töltötte el a HDZ-ben. Kevés információ áll rendelkezésre a múltjáról, csupán annyi 

ismeretes, hogy korábban állami vállalatok munkatársa volt, többek között az INA-é.392
 

Hrvoje Šarinić az egyetlen miniszterelnök, aki építészmérnöki karrierrel büszkélkedhet, 

továbbá számos külföldi építkezésen vett részt. Politikai karrierjében kiemelkedőnek számít, 

hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalt vezette, továbbá kétszer az Államfői Hivatal vezetésére is 

felkészültnek találtatott.393
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 Predsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova. 
Forrás: http://www.srbija.gov.rs/vlada/predsednik.php (Letöltve: 2012.08.16.) 
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 Zločin i kazna. Životopis Josipa Manolića.  
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(Letöltve: 2012.04.02.) 
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 Franjo Gregurić. Forrás: http://www.posluh.hr/letica2005/pleme/gregurich-10.htm (Letöltve: 2012.04.02.) 
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 Hrvoje Šarinić. Forrás: http://www.biografije.org/sarinic.htm (Letöltve: 2012.04.02.) 
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Nikica Valentić számít a legfiatalabb kormányfőnek, mivel kinevezésekor 43 éves volt. 

A jogász végzettségű Nikica Valentić az INA vezérigazgatói székét cserélte le a 

miniszterelnöki bársonyszékért másfél évre.394
 Zlatko Mateša Valentić 

évfolyamtársaként végzett a Zágrábi Egyetemen. Ő azonban politikai karriert is befutott 

kinevezése előtt, így kormányminiszter és miniszter is volt a korábbi kabinetekben. 

Mateša karrierje mondhatni tovább ívelt, mivel jelenleg a Horvát Olimpiai Bizottság 

elnöke.395
 

Ivica Račan pártkarrierjét a Horvát Kommunisták Szövetségénél kezdte, melynek már 

1961-ben tagja lett, eztán szerezte meg jogász végzettségét 1968-ban.
396

 A 

függetlenedés után 1993-ban alapította meg a Horvát Szociáldemokrata Pártot, melynek 

haláláig, 2007-ig elnöke is volt.  

Ivo Sanader ötven évesen került a kormányzat élére. Korábban tudományügyi 

miniszterként tevékenykedett, de szintén részt vett a Nemzetbiztonsági Hivatal és az 

Államfői Hivatal vezetésében.397
 Franjo Tuđman halála után 2000-ben őt választották 

meg a HDZ elnökévé, amely tisztséget korrupciós botrányáig, és 2009-es lemondásáig 

birtokolta; 2010-ben kilépett a pártból is. Vesztegetési és korrupciós ügyei miatt 

Ausztriába távozott, ahonnan kiadatását kérték a horvát szervek, jelenleg 

Horvátországban előzetes letartóztatásában „várja” tárgyalását. Jadranka Kosor 

Sanaderhez hasonlóan 1953-ban született, neki azonban hat évet várnia kellett arra, 

hogy Horvátország második miniszterelnöknője legyen.398
 A jogász végzettségű Kosor 

a szocializmus időszakában újságíróként és a zágrábi rádió munkatársaként 

tevékenykedett. 1990-től a HDZ tagja, 2009-től annak harmadik elnöke. 2005-ben a 

HDZ színeiben Stjepan Mesić kihívója volt az államfőválasztáson. A Sanader-

kormányban a család-, veteránügyi és generációk közötti párbeszéd miniszter-asszonya 

volt.  
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 Nikica Valentić, Životopis.  
Forrás: http://savjest.com/duznosnik.php?s_osoba_id=3369&title=duznosnici:duznosnik:nikica-valentic 

(Letöltve: 2012.04.02.) 
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 Zlatko Mateša se kandidirao za predsjednika HOO-a. Forrás: http://www.index.hr/sport/clanak/zlatko-
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 Tko je Jadranka Kosor? Forrás: http://www.index.hr/forum/5/politika/tema/284219/tko-je-jadranka-
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Zoran Milanović szintén jogász végzettséggel rendelkezik. A Ljubljanai Egyetem 

elvégzése után külügyminisztériumi tanácsadóként dolgozott, majd 1994-ben az 

azerbajdzsáni béke-építő misszió tagja volt. Visszatérése után ismét a 

Külügyminisztérium alkalmazottja lett, ahol NATO koordinátor és az ország 

multilaterális kapcsolataiért felelt. A Szociáldemokrata Párt szóvivője volt, majd 2007-

ben átvette annak vezetését.399
 (A horvát miniszterelnökök karrierútját a 8. számú 

melléklet tartalmazza). 

Szlovéniában a Lojze Peterle a kereszténydemokraták pártelnökeként került a miniszterelnöki 

bársonyszékbe. A kommunista időszakban környezetvédelmi munkatársként tevékenykedett, 

habár földrajz–történelem szakos tanári végzettséggel rendelkezett.400
 Janez Drnovšek az 

LDS pártelnökeként szerezte meg a végrehajtói hatalmat. Közgazdász végzettséggel 

rendelkezik. A rendszerváltás előtt parlamenti képviselő volt, illetve a JSZSZK elnökségének 

tagja. A rendszerváltás idején formálta át a kommunista ifjúsági szervezetet és a liberális 

frakció létrehozta az LDS-t, melynek 2002-ig államfővé választásáig elnöke volt.401
  

Andrej Bajuk családja még 1945-ben emigrált Argentínába. Az ottani Cuyo Nemzeti 

Egyetemen jogász diplomát szerzett, majd a katonai hatalomátvételkor elmenekült 

Amerikába. A Világbank (IBRD) és az Amerikaközi Fejlesztési Bank (IDB) munkatársa volt. 

Hazatérése után pénzügyminiszterré nevezték ki.402
 Anton Rop 2002-ben átvette az LDS 

irányítását, így a miniszterelnöki széket is átvehette. 1985-ben már a Szlovén Makrogazdasági 

Elemző és Fejlesztő Intézet igazgató-helyettese lett, 1993-tól a Gazdasági Fejlesztési 

Minisztérium államtitkára. Ezután munkaügyi és pénzügyminiszter is volt, mígnem 2010-től 

az Európai Beruházási Bank alelnöke lett.403
 

 

Janez Janša védelemi tanulmányokat hallgatott a Ljubljanai Egyetemen, majd 1986-tól a 

Szlovén Szocialista Ifjúsági Szövetség védelmi referense lett. 1988-ban börtönbüntetésre 

ítélték hadititok kiszivárogtatása miatt. 1989-től az SDZ képviselője, majd 1993-ban átlépett 

az SDS-be.
404

 Borut Pahor politológia diplomát szerzett szintén a Ljubljanai Egyetemen, 
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majd a Szlovén Szocialista Ifjúsági Szövetség elnöke lett. 1993-ban a ZLSD alelnöke, majd 

1997-től annak vezetője; 2007-ben Szociáldemokratákra (SD) változtatták a párt nevét.405
 (A 

szlovén miniszterelnökök karrierútját a 9. számú melléklet tartalmazza). 

 

7.3.2. A közjogi–politikai feltételek és a kormányfői szerep 

A centralizált kormányzati rendszer és az egypárti (többségi) kormányzás teremti meg 

legjobban a miniszterelnök kiemelkedésének lehetőségét, amelynek ideáltípusához az 

európai parlamentáris rendszerekben a brit kormányfő áll a legközelebb. Ezzel szemben 

mind a kormányhatalom belső decentralizálása (miniszteri kormány), mind pedig a 

kormány – a fragmentált pártrendszerből adódó – koalíció volta gyengíti a kormányfő 

pozícióját. Az európai parlamentáris kormányzatokban ezért bizonyult az olasz 

kormányfő a leggyengébbnek.406
 A szerb, a horvát és a szlovén miniszterelnökök 

hatalmát a közjogi tényezők növelik, míg a kormányok koalíciós jellege korlátozza, ami 

– Richard Rose tipológiáját felhasználva – a lavírozó kormányfő típust teremti meg 

(40. számú. táblázat). 

40. számú táblázat: Miniszterelnöki szerep és hatalom tipológiája a közjogi hatáskör és a pártrendszere hatása szerint 

 Közjogi centralizáció Közjogi decentralizáció 

Egypárti kormány 
vezető 

Nagy-Britannia 

alkusz 

Kanada 

Koalíciós kormány 

lavírozó 

Hollandia, Dánia, Szerbia, Horvátország, 

Szlovénia 

szimbolikus 

Svájc, Olaszország 

Forrás: R. Rose (1991, 19) nyomán, kiegészítve a szerző által. 

Ha a közjogi és pártrendszerbeli tényezőkön túl két további dimenziót, a 

személyiségbeli, politikusi karaktervonásokat, valamint a cselekvési motivációkat 

(politika vagy pozícióorientáltság) is figyelembe vesszük, a kormányfők helye a 

tipológiában némileg módosulhat. Zoran Živković, Vojislav Koštunica és Ivica Dačić 

ezek figyelembevételével is igen közel áll a lavírozó ideáltípushoz, míg Zoran Đinđić 

cselekvési motivációi és politikusi karaktere módosítja: a lavízozótól a vezető típus felé 

tolja el. Mirko Cvetković helyzetét a koalíciós kormányzáson és pártonkívüliségén túl 

személyiségbeli vonásai is nehezítik, így nála a szimbolikus kormányfő felé történik 

elmozdulás. Szerbiában tehát a lavírozó típus tekinthető adottnak, azonban az egyes 
                                                           
405
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miniszterelnökök személyisége és vezetési stílusa nagymértében meghatározza 

jellemzésüket, így a vezetői típustól a lavírozón át eljuthatunk a szimbolikus kormányfő 

típusához.  

Horvátországban a délszláv háború idején hiába volt egypárti HDZ kormányzat, vagy 

nemzeti egységkormány a harcok jelenléte, a bizonytalan politikai környezet 

következtében lavírozó miniszterelnökök próbálták ellátni feladataikat. Egyedüli 

változást a Mateša-kormány jelentett, melyben a HDZ volt az egyedüli kormánypárt, 

így vezető típus jelent meg. Ezen a helyzeten a kétezres évben bekövetkezett reformok 

sem sokat segítettek, mivel a választási rendszer kialakításának következtében sokpárti 

parlamentek alakultak, így kivétel nélkül koalíciós kormányok alakultak mind az SDP 

mind a HDZ vezetésével. A kormányfők ezekben a kabinetekben is a lavírozó 

szerepkörbe tolta el őket. Mindez független a miniszterelnökök személyiségjegyektől, 

mivel a politikailag körülhatárolt területen belül mozoghattak csupán. 

Szlovéniában a koalíciós kormányzás megköveteli a kormányfőtől, hogy a 

szövetségesekkel megtárgyaljon minden fontosabb lépést és célkitűzést. A szlovén 

kormányfő alapvetően erős közjogi jogosítványokkal rendelkezik, így egy erős lavírozó 

típusnak felel meg a tipológia szerint. Emellett tovább növeli erejét, hogy milyen 

támogatottsággal rendelkezik a polgárok körében, illetve, hogy mely pártokkal 

koalícióképes a pártja. Ugyanis, ha több potenciális partnere lehet a parlamentben, 

akkor nem feltétlenül szükséges elfogadnia a koalíciós társak akaratát. Mindazonáltal 

fontos megemlíteni, hogy a rendszer logikája miatt nagyon instabil a kormányfő 

pozíciója. 

 

7.4. Miniszterek rekrutációja, szelekciója, karrierútja 

 

Közjogilag a parlament által megválasztott miniszterelnök diszkrecionális joga 

minisztereinek kiválasztása. A pártelvű parlamentáris rendszerek politikai lojalitásának 

következtében a miniszterek kiválasztásában a politikai lojalitás – a bizalom és hűség – 

válik a legfontosabb szelekciós elvvé.407
 A politikai lojalitáson alapuló szelekció 
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közelítő mutatója a párttagság és/vagy a párt színeiben való korábbi képviselőség. A 

miniszterek és államtitkárok politikai elv alapján történő rekrutációját mutatja, hogy nagy 

többségük párttag, vagy korábban a párt parlamenti képviselői voltak, és csak kivételesen van 

köztük „civil” szakember.  

7.4.1. Miniszterek rekrutációja Szerbiában 

A 2001-ben megalakult, majd 2003-an átalakított kormány tagjainak rekrutációjának 

elemzésénél számos nehézséggel találjuk szembe magunkat az adatok hiánya következtében. A 

rendelkezésre álló információk szerint három kormánytag (két miniszter és egy alelnök) 

pártonkívüliként, valamely párt támogatásával került be a kabinetbe. További két szakminiszter 

párthovatartozásáról nincs információnk. Azonban így is szemmel látható, hogy többségben 

vannak azon politikusok, akik a szövetség egyik vagy másik tagjának a reprezentánsai voltak. 

Az első Koštunica-kormányban egy kivételével minden tárcavezető pártpolitikus is. Kivételnek 

a védelmi minisztériumot vezető Zoran Stanković számított, aki hivatását tekintve tábornok 

volt, így foglalkozása kizárta a pártban való pozíció viselésének lehetőségét. A második 

Koštunica-kormány „orvosolta” ezt az egyetlen problémát is, így minden miniszter valamely 

kormánypárt politikusa volt. Az első Cvetković-kormányban jelenik meg újra a pártonkívüliség. 

Így a pártonkívüli miniszterelnökön kívül két G17 Plusz által delegált tárcavezető van a 

kabinetben: a telekommunikációs és a kulturális miniszter. A második Cvetković-kormányban 

már egy pártonkívüli miniszter található Zoran Stanković, aki az egészségügyi tárcát irányította. 

A Dačić-kabinetben már három pártonkívüli kapott helyet: a külügyi, az ifjúsági és sport 

valamint a kultúráért felelős miniszterek. (Az egyes szerb kormánytagok pártpolitikai kötődését 

lásd a 10. mellékletben.) 

Vannak olyan „megbízható” miniszterek, akik több cikluson keresztül is elvállalták egyes 

minisztériumok irányítását. A demokrata párti miniszterek közül Božidar Đelić 2001-től 2004-

ig a pénzügyi tárcát vezette, majd 2007-től miniszterelnök-helyettes lett, 2008-től pedig 

kormányalelnökként az európai integrációért felel, valamint tudományügyi miniszter is egyben. 

Két kormányban is tisztséget vállalt Slobodan Milosavljević, aki 2001-2004 között 

kereskedelmi miniszter volt, majd 2007-2008 között mezőgazdasági és vízügyi tárcavezetőként 

tért vissza. Három demokrata miniszter pedig 2007-től vezeti ugyanazt a tárcát: Dragan 

Šutanovac a védelmi; Vuk Jeremić, a külügyi; míg Milan Marković az államigazgatási és helyi 

önkormányzatokért felelős tárcát.  
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A Szerbiai Demokrata Párt is rendelkezik olyan miniszterekkel, akik több 

kormányzatban is szerepet vállaltak. Dragan Jočić 2004-től 2008-ig vezette a belügyi 

tárcát. További négy nép-nemzeti miniszter pedig tárcát váltott a 2007-es kormány-

koalícióban: Alexandar Popović először tudományügyi és környezetvédelmi 

szakminiszter volt (2004-2007), majd egy évre bánya- és energiaügyi miniszter lett; 

Predrag Bubalo a gazdasági miniszteri bársonyszékét (2004-2007) felcserélte egy évre a 

kereskedelmi tárca vezetéséért; Radomir Naumov banyaügyi miniszterből (2004-2007) 

vallásügyi miniszter (2007-2008) lett; Zoran Lončar pedig államigazgatási miniszterből 

(2004-2007) lett oktatási tárcavezető egy évre.  

Az Új Szerbia pártelnöke, Velimir Ilić is sikeres alkudozónak bizonyult, mivel először 

tőkeberuházási (2004-2007), majd közlekedési (2007-2008) miniszter volt. A G17Plusz 

rendelkezik a két leghosszabb ideig kormányzati pozícióban lévő miniszterével: Mlađan 

Dinkić pártelnök kezdetben pénzügyminiszter volt (2004-2007), majd gazdasági 

miniszterré vált 2007-től napjainkig, emellett 2008-tól kormányalelnök is egyben; 

Tomica Milosavljević pedig 2002-től változatlanul vezette az egészségügyi tárcát. Két 

kormányban is az ifjúsági és sportminiszteri feladatot látja el Snežana Samarđić-

Marković 2007-től.  

A DS állandó szövetségesének számító Szandzsáki Demokrata Párt elnöke, Rasim 

Ljaljić is folyamatosan kormányzati pozícióban volt, így 2001-2004 között emberi jogi 

és kisebbségi miniszterként tevékenykedett, 2007-től pedig szociális és munkaügyi 

miniszterként dolgozott, majd 2011-ben átállt a szocialisták mellé és megszerezte a bel- 

és külkereskedelmi, valamint telekommunikációs tárca irányítását az alelnöki pozíció 

mellé. 

7.4.2. Miniszterek rekrutációja Horvátországban 

Az 1990-ben megalakult kormány tagjainak rekrutációjának elemzésénél számos 

nehézséggel találjuk szembe magunkat az adatok hiánya következtében. A 

rendelkezésre álló információk szerint mindegyik kormánytag a HDZ támogatásával 

szerezte meg kormányzati mandátumát, és csupán a tudományügyi miniszter volt 

pártonkívüli személy. A második kabinetben két személy bizonyult civilnek, a 

tengerészeti valamint a közlekedési és hírközlési tárcavezető volt pártonkívüli. A 

harmadik kabinetben már a pénzügyminiszter is szakembernek számít, ám a HDZ 
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támogatásával került be a kabinetbe. Šarinić és Valentić kabinetjében a tudományügyi 

miniszter ismét pártonkívüli, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter, aki ma 

a DIP-RH elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke is egyben. Mateša-kormányban 

folytatódott az a szokás, miszerint pártonkívüli civil vezeti a tudományügyi tárcát, míg a 

kabinettársai a HDZ tagjai voltak. Ivica Račan első kormányában minden miniszter 

valamely párt tagja volt, míg a másodikban a civil gazdasági miniszterre bízták a tárca 

igazgatását. Ivo Sanader folytatta a „HDZ örökséget” és civil tudományügyi minisztert 

nevezett ki, második kormányában pedig 2008-tól a belügyeket is pártonkívülire bízta. 

Kosor miniszterelnök-asszony pedig a belügyek mellett a honvédelem irányítását is 

civil tárcavezetőre bízta. Zoran Milanović kormányában a honvédelmi és az igazságügyi 

tárcát bízták pártonkívüli szakemberre. (Az egyes horvát kormánytagok pártpolitikai 

kötődését lásd a 11. mellékletben.) 

Vannak olyan „megbízható” miniszterek, akik több cikluson keresztül is elvállalták 

egyes minisztériumok irányítását. A Horvát Demokratikus Közösség minisztereit 

elemezve a kormánytagok közül kiemelkedik Gojko Šušak, aki 1991-ben 

kivándorlásügyi miniszter lett, majd ez évtől haláláig, 1998-ig honvédelmi miniszter 

lett. Őt követi a második leghosszabb ideig kormányzati pozícióban lévő Mate Granić, 

aki 1993-tól 2000-ig a külügyekért volt felelős. A HDZ megbízható tárca vezetőjének 

számított Marina Matulović-Dropulić, 1995-1996 között az építészeti és lakásügyi, 

majd 2003-2009 között pedig az építészeti és környezetvédelmi minisztériumot 

irányította. Az egészségügyi tárcát Andrija Hebrang vezette több ízben (1990-1992, 

1993-1998, 2003-2005), sőt 1998-ban öt hónapra honvédelmi miniszter is volt. Petar 

Čobanković is több minisztérium élén kipróbálhatta magát, így 2003-2008 között 

mezőgazdasági, majd 2008-2009 között gazdasági fejlesztési, erdészeti és vízügyi 

tárcavezető lett, ezután 2009-től ismét a mezőgazdasági tárcát vezette. Hozzá hasonló 

karriert futott be Božidar Pankretić, a Horvát Parasztpárt delegáltja, aki 2000-2003 

között mezőgazdasági, 2008-2009 között szintén mezőgazdasági, 2009-től 2011-ig 

pedig gazdasági fejlesztési, erdészeti és vízügyi megbízott lett. 

7.4.3. Miniszterek rekrutációja Szlovéniában 

Sajnos Szlovéniában is az adatok hiányával kell szembenéznünk, így a további 

megállapítások relatív erővel bírnak. A Peterle-kormányban annyi bizonyos, hogy egy 
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pártonkívüli tárcavezető volt, Marko Kranjec, igaz ő is csupán egy évig látta el a 

pénzügyminiszteri feladatokat. Drnovšek első és második kabinetjének tagjairól 

rendelkezésre álló információk szintén hiányosak, de a meglévő adatok szerint nem volt 

pártonkívüli a kormányban, mindegyik tag, valamely szervezetnek a tagja volt egyben. A 

harmadik Drnovšek-kormányban már található egy pártonkívüli személy, Boris Frlec, aki 

1997 és 2000 között felelt a külügyek irányításáért. A féléves kormányzati idővel bíró 

Bajuk-kabinetnek már négy független tárcavezetője volt, aminek hátterében a koalíciós 

megállapodások álltak. Drnovšek negyedik kabinetjében szintén pártemberek kaptak 

bársonyszéket, míg az őt követő Anton Rop kormányában a mandátum végén egy évig Ivo 

Vajglt bízták meg a külügyek igazgatásával. Janez Janša első kormányában három 

pártonkívüli tárcavezető volt: Dimitrij Rupel, aki már független volt; Gregor Virant, aki 

még függetlennek számított; továbbá Jože Damjjan, aki tárcanélküli miniszterként felelt a 

gazdasági fejlesztésekért két éven át. Borut Pahor és Janša második kormányában csak 

olyan személyek kaptak miniszteri feladatot, akik valamely kormánypártnak a tagjai is 

voltak egyben. (Az egyes szlovén kormánytagok pártpolitikai kötődését lásd a 12. 

mellékletben). 

A szlovén miniszterek közül kiemelkedik két személy, aki többször is elvállalja valamely 

tárca irányítását. Dimitrij Rupel több pártot is megjárt, ügyes taktikai érzékének 

köszönhetően külügyminiszter volt 1990 és 1993 között, és 2000-től 2008-ig. A másik 

fontos személynek Mitja Gaspari (LDS) számít, aki 1992 és 2000 között volt 

pénzügyminiszter, majd a Pahor-kormányban az EU fejlesztéseket koordinálta tárcanélküli 

miniszterként, amely mellé 2011-ben megkapta a gazdasági tárca vezetését is. 

A szlovén politikusok között természetesen akad több olyan személy is, aki akár több 

kormányban is szerepet vállalt. Janez Janša (SDS) például a védelmi miniszteri feladatokat 

vállalta el 1990 és 1994 között és 2000-ben. Slavko Gaber (LDS) 1992 és 1999, továbbá 

2002 és 2004 között az oktatási tárcát vezette. Hasonló súlya volt Pavel Gantarnak (LDS), 

aki 1994 és 2000 között a környezetvédelmi minisztériumot irányította, majd 2000-től 

2004-ig az információs társadalomért felelt. Jelko Kačin 1991 és 1993 között felelt az 

információs tárcáért, majd 1994-től a védelmi feladatokat vette át 1997-ig. Karl Erjavec, a 

DeSUS befolyásos politikusa a 2004 és 2008 között felelt a védelmi kérdésekért, majd 2008 

és 2010 között a környezetvédelemért, továbbá 2012-től a külügyi tárcát vezeti. 
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7.5. Tárcaelosztás, preferencia és irányítás a koalíciós kormányban 

 

A kormány koalíciós jellege hatással van a tárcaelosztásra mennyiségi és minőségi 

értelemben egyaránt, valamint a kormánytagok szelekciójára is.408
 

Tárcaelosztás: A miniszteri pozíciók elosztása körüli alku a formális koalíciós elméletek 

témája. A valóságban a tét ennél persze még jóval nagyobb, hiszen egy-egy miniszteri 

bársonyszékhez egyrészt további patronázspozíciók sokasága, másrészt elosztható javak 

és erőforrások tartoznak, melyek megszerzése a pártok céljai között szerepel.409
 A 

pártok közti miniszteri tárcaelosztás arányai az európai koalíciós kormányoknál a 

parlamenti mandátumarányoknak vagy a pártok alkuerejének felelnek meg. 

Tárcapreferencia: Nem mindegy az sem, hogy egy-egy pártnak mely tárcák jutnak a 

koalíciós alkuban. Ennek oka egyrészt az, hogy az egyes tárcák politikai súlya 

jelentősen különbözik, azaz a tárcák között egy informális vagy formalizált hierarchia 

alakult ki.
410

 A XX. századi kormányoknál a szaporodó tárcák közül sokáig továbbra is 

a klasszikus minisztériumok – a belügy, külügy, hadügy, igazságügy és pénzügyi tárca – 

emelkedtek ki. Másrészt, a tárcák közötti „objektív” rangsortól függetlenül az egyes 

tárcák fontossága eltérhet a pártok számára is. A pártok tárcaigényei és tárcák tényleges 

pártok közti kiosztása jelzik a pártok politikai orientációit. 

Tárcairányítás: A kormánykoalíciót alkotó pártok közti hatalommegosztás másik 

kérdése, hogy egypárti vagy megosztott kontroll alatt működő minisztériumok vannak-

e, vagyis, hogy a szétosztott tárcák „tisztán” egy-egy párt kezébe kerülnek-e, vagy az 

adott minisztériumon belüli kormánypozíciókat – Szerbiában a miniszteri és államtitkári 

posztot – megosztják a koalíciós pártok között. Erre a fontos kérdésre azonban 

információ és szakirodalom hiányában nem tudunk fényt deríteni. 

 

 

 

                                                           
408

 Lásd: Körösényi–Tóth–Török: i. m. 397. o. 
409

 U.o. 398. o. 
410

 U.o. 398. o. 
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7.5.1. Tárcaelosztás és preferencia Szerbiában 

Tárcaelosztás:  

Szerbiában a tárcaelosztások tekintetében két különböző logika érvényesült a 2000-es 

rendszerváltás utáni koalícióknál. Az első két kormányban (Đinđić-, és Živković-

kormány) a DOS-ban résztvevő mindegyik pártnak és szervezetnek kívántak juttatni 

valamilyen miniszteri pozíciót, ezért itt nem érvényesült a parlamenti mandátumok 

arányában történő tárcaelosztási elv. Az „új” rendszer kialakításában mindegyik 

résztvevő pártnak esélyt adott a DS. A politikai rendszer stabilizálódása és a politikai 

váltógazdaság kialakulása következtében a későbbi koalíciókban már érvényesült a 

politikai alkuként és a parlamenti mandátumoknak megfelelő tárcaelosztás, melyet a 41. 

számú táblázat tartalmaz. 

Az I. Koštunica-kormányban a G17 Plusz alulreprezentáltnak számít a tárcaelosztás 

tekintetében, mivel nincs arányban a mandátumaik és a kiharcolt miniszteri pozíciók 

száma; míg az SPO-NS szövetség sokkal több tárca irányítását tudta megszerezni a 

koalíciós tárgyalások folyamán. A legtökéletesebb és legpontosabb elosztás a rövidéletű 

II. Koštunica-kormány miniszteri elosztása mutatja, ahol szinte pontosan megegyezik a 

parlamenti mandátumok aránya a tárcákéval. A Cvetković-kormányban a demokraták a 

képviselői helyeiknek megfelelően a minisztériumok többségét vezetik, míg a közel 

azonos számú honatyával rendelkező két koalíciós partner osztozik a többi tárca 

vezetésén. A kisebbségi frakció a parlamentben kormánypártnak számít, azonban egyik 

tárca vezetését sem kérték, inkább az általuk delegált államtitkárok számát növelték; a 

kisebbségi frakció tagja Sulejman Ugljanin, akinek viszont egy tárca nélküli miniszteri 

bársonyszéket sikerült kiharcolnia a feltétlen támogatásáért cserébe. A Daćić-kormány 

tárcaelosztásánál szembeötlő, hogy a haladók majdnem fele annyi tárcával 

rendelkeznek, mint amennyit a kormányzati támogatásuk megkövetelne. Ennek 

hátterében az áll, hogy a haladók hatalomra kerülése megérte számukra ezt a 

veszteséget, amit egyébként a kompromisszumos független jelöltekkel kompenzáltak. 

Az új kormányban részt vesz két olyan miniszter is, akik a korábbi kabineteknek is 

tagjaik voltak, így átmentette bársonyszékét Rasim Ljaljić és Sulejman Ugljanin. 
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41. számú táblázat: Tárcaelosztás az egyes szerb kormányokban 

Pártok Mandátum % Tárca % Pártok Mandátum % Tárca % 

I. Koštunica-kormány I Cvetković-kormány 

DSS 53 49 10 53 DS* 78 60 14 56 

SPO-NS 22 20 5 26 G17Plusz 24 19 6 24 

G17Plusz 34 31 3 16 SPS 20 16 4 16 

n.a. – – 1 5 Kisebbség 7 5 1 4 

Koalíció 109 100 19 100 Koalíció 129 100 25 100 

II. Koštunica-kormány Dačić-kormány 

DS* 64 49 12 52 SNS 65 49 5 28 

DSS
+ 47 36 6 26 SPS 25 19 4 21 

G17Plusz 19 15 4 17 PUPS 12 9 1 6 

NS – – 1 5 NS 8 6 1 6 

Koalíció 130 100 23 100 JS 7 5 0 0 

 URS 15 11 2 11 

     Független 2 1 5 28 

     Koalíció 134 100 18 100 

+ A DSS-NS parlamenti frakció együttesen. 
* A DS-ben szerepel Rasim Ljaljić, aki a Szandzsáki Demokrata Párt elnöke. 
Megjegyzés: a táblázat nem tartalmazza a kormányfő, és az alelnökök személyét, valamint az 
államtitkárokat. 
Forrás: a szerző munkája 

 

Tárcapreferencia: 

Azon kormányokban, melyekben a DS is koalíciós partnerként részt vett a kulcstárcák 

irányítását tűzték ki célul. Hatalmon a külügyi, a védelmi, a pénzügyi, és a szociális 

tárcák élveztek elsőbbséget. A DSS a jobb-közép politikának megfelelően fontosnak 

tartotta a vallásügyi, az oktatási, a szórványügyi, a mezőgazdasági és a belügyi tárca 

irányítását. A G17 Plusz technokrata pártként elsősorban a pénzügyi és a gazdasági 

minisztérium vezetésére vállalkozott, de emellett elvállalta az egészségügyi és az 

oktatási és ifjúsági tárca irányítását is. A szocialisták mindkét kormányban az oktatást 

és a belügyeket irányították – utóbbit maga a kormányfő. 

 

7.5.2.  Tárcaelosztás és preferencia Horvátországban 

Tárcaelosztás:  

Az 1990-es évek kormányaiban az egypárti kormányzásnak megfelelően csupán a HDZ 

szerzett miniszteri posztot; a nemzeti egységkormányban is csupán a kormányminiszterek 

szintjén találunk más párt delegáltját. 
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42. számú táblázat: Tárcaelosztás az egyes horvát kormányokban 

Pártok Mandátum % Tárca % Pártok Mandátum % Tárca % 

Mesić-kormány I. Sanader-kormány 

HDZ HDZ HDZ HDZ HDZ HDZ 66 99 14 öö 

Manolić-kormány DC 1 1 1 1 

HDZ HDZ HDZ HDZ HDZ Koalíció 67 100 15 100 

Gregurć-kormány II. Sandader-kormány 

HDZ 85 100 19 100 HDZ 66 85 15 88 

Koalíció 85 100 19 100 HSLS 2 3 0 0 

Šarinić-kormány SDSS 3 4 0 0 

HDZ 85 100 14 100 HSS 6 7 2 12 

Valentić-kormány HSU 1 1 0 0 

HDZ 85 100 15 100 Koalíció 78 100 17 100 

Mateša-kormány Kosor-kormány 

HDZ 75 100 22 100 HDZ 66 88 14 82 

I.  Raćan-kormány HSS 6 8 2 12 

SDP 43 42 11 48 SDSS 3 4 1 6 

LIBRA 9 8 0 0 Koalíció 75 100 17 100 

HSLS 25 25 5 22 Milanović-kormány 

HSS 17 17 4 18 SDP 60 78 13 65 

HNS 4 3 1 4 HNS 14 18 4 20 

IDS 4 3 1 4 IDS 3 4 1 5 

LS 2 2 1 4 Független – – 2 10 

Koalíció 104 100 23 100 Koalíció 77 100 20 100 

II. Račan-kormány      

SDP 43 57 12 64      

HSS 17 23 3 16      

HNS 4 5 1 5      

LIBRA 9 12 1 5      

LS 2 3 1 5      

Koalíció 75 100 19 100      

Megjegyzés: a táblázat csak a tárcaminisztereket tartalmazza. 
Forrás: a szerző munkája 

 

Az „alkotmányos rendszerváltás” utáni időkben első ránézésre az állapítható meg, hogy 

a koalíciós partnerek általában alulreprezentáltak voltak a minisztériumok elosztásában. 

Az első SDP vezette kormányban még arányos volt a tárcaelosztás a koalícióban 

résztvevő pártok mandátumának arányával, azonban a második Račan-kormányban 

szembetűnő eltolódások figyelhetőek meg. Míg a LIBRA 12%-kal vett részt a 

koalícióban, addig csupán egyetlen minisztériumot (5%) tudott kiharcolni a tárgyalások 

idején; de még a második legnagyobb koalíciós partner, a Horvát Parasztpárt is csupán 

16%-át szerezte meg a 23%-os részvételével. Az I. Sander-kormányban még helyet 

kapott egy DC-s tárcavezető is, de hamarosan leköszönt az igazságügyi minisztérium 

vezetéséről, így tisztán HDZ-s kabinet irányította az országot. A II. Sanader-kabinetben 

voltak a legnagyobb anomáliák e tekintetben: a kormánypárti HSLS, SDSS és HSU 

habár részt vett a kormányzásban, egyetlen tárcát sem kapott, azonban a HSLS és az 
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SDSS egy miniszterelnök-helyettesi pozíciót kiharcolt magának; a HSS viszont a 7%-os 

részvételét a kormányzásban majdnem megduplázta 12%-ra, így felülreprezentálttá vált. 

A Kosor-kormányban viszont felülreprezentálttá vált a két koalíciós partner. A Manolić-

kormányban részt vesz két pártonkívüli, akik a szociáldemokraták arányát rontják le, 

mivel nekik tíz százalékos alulreprezentáltság van a megszerzett mandátumaikhoz 

képest, míg a másik két koalíciós partner a kabinetben való támogatással arányosan 

részesült tárcából (lásd 42. számú táblázat). 

Tárcapreferencia: 

A Horvát Szociálliberális Párt az első SDP vezette kormányban a Gazdasági, a 

Tengerészeti, Közlekedési és Hírközlési tárcára, valamint a Tudományügyi tárcára 

tartott igényt. A Horvát Parasztpárt a szociáldemokraták kormányaiban a Művelődési és 

Sport Minisztériumot, a Kis- és Közép- Vállalkozások Minisztériumát, a 

Mezőgazdasági és Erdészeti, valamint egy évre az Egészségügyi Minisztérium vezetését 

szerezték meg. 2008-tól ismét igényt tartottak a HDZ vezette koalícióban a 

Mezőgazdasági tárcára, valamint a Turisztikai Minisztériumra, melyet Kosor alatt is 

megtartottak. 

A Liberális Pártnak csupán az első Račan-kormányban sikerült tárcához jutniuk, amikor 

a Környezetvédelmi Minisztériumot irányították rövid ideig. Hasonló tiszavirág életű 

sors jutott a LIBRA-ra is, mely pusztán a második Raćan-kabinet Tengerészeti, 

közlekedési és Hírközlési Minisztériumát kapta meg. 2000-től 2001-ig az Isztriai 

Demokratikus Sabor delegáltja vezethette az Európai Integrációs Minisztériumot. A 

Demokratikus Központ (DC) delegáltjának sem volt sok ideje a minisztériumában, 

mivel 2003-2005 között Vesna Škare irányíthatta az igazságügyi tárcát. A Horvát 

Néppárt egészségügy-miniszterének sem jutott sok idő, két évig és két kormányban 

vezette tárcáját. Az SDSS delegáltjának, Slobodan Uzelacnek először a Kosor-

kormányban sikerült minisztériumhoz jutni, méghozzá az emberi jogok területén. 

Az áttekintés után szembetűnő, hogy a két nagy párt (HDZ és SDP) a koalíciós 

kormányzás folyamán a kulcspozíciókat mindvégig megtartották. Így pártkáder (ritka 

esetben pártonkívüli) irányíthatta a bel- és külügyeket, a pénzügyet, közigazgatást és 

igazságügyet és a honvédelmet. 
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7.5.3. Tárcaelosztás és preferencia Szlovéniában 

Tárcaelosztás: 

Szlovéniában is a koalíciós tárgyalások függvénye, hogy a kormányzó pártok milyen 

arányban részesülnek a tárcákban. Sajnos itt is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az 

1990-es évek adatai hiányosak, így a levont következtetések és elemzések relatív súllyal 

értelmezendőek. 

Az első Drnovšek-kabinetben az LDS fele annyi miniszteri székhez jutott, mint 

amennyit a képviselői helyek alapján ildomos lett volna kapniuk. Az SDS, a Zöld 

Szlovénia szintén alulreprezentáltá vált, míg az SDZ arányosan részesedett tárcában. A 

második Drnovšek-kormányban az LDS már pontosan annyi miniszteri bársonyszékhez 

jutott, mint amennyit a képviselőik száma alapján megilletett volna. Viszont a többi 

koalíciós társ alulreprezentált eredményt mutat. A harmadik Drnovšek-kabinetben nem 

érdemes a vizsgálatot elemezni, mivel a tárcavezetők felének ismeretlen a 

párthovatartozása. A fél évig regnáló Bajuk-kabientben a résztvevő felek arányosan 

részesedtek miniszteri székben, mint azt a képviselői mandátumuk indokolja. A IV. 

Drnovšek-kormányzat esetében az LDS meglehetősen alulreprezentált, míg a ZLSD 

felülreprezentálttá vált. Két koalíciós partner, a nyugdíjasok és a fiatalok pedig nem is 

kaptak tárcát, habár kormánytagnak számítottak. A Rop-kabinetben nagyjából 

arányosan részesedtek a résztvevők, kivéve most is a DeSUS-t és az SMS-t, akiknek 

ismét nem jutott bársonyszék. Janez Janša első kormánya abban jellegzetes, hogy az 

SDS meglehetősen aránytalanul részesedett tárcában, míg az NSi-nek jóval több szék 

jutott, mint az indokolt lett volna. A Pahor-kabinetben a vezető kormánypártnak, az SD-

nek a tíz százalékos veszteségét a nyugdíjasok kapták meg, míg a többi résztvevő 

arányosan részesedett a vezető tisztségekből. A második Janša-kormányban az SDS 

ismét alulreprezentálttá vált, a további négy koalíciós partner viszont a képviselői 

helyeiktől függetlenül egyenlő arányban részesednek miniszteri székben (lásd 43. 

számú táblázat). 
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43.  számú táblázat: Tárcaelosztás az egyes szlovén kormányokban 

Pártok Mandátum % Tárca % Pártok Mandátum % Tárca % 

Peterle-kormány IV Drnovšek-kormány 

SKD n.a. n.a. 4 17 LDS 34 55 4 25 

SDS n.a. n.a. 1 4 SLS+SKD 9 15 1 6 

ZS n.a. n.a. 3 12 ZLSD 11 18 5 31 

SDZ n.a. n.a. 5 21 DeSUS 4 6 0 0 

SD n.a. n.a. 1 4 SMS 4 6 0 0 

SLS n.a. n.a 1 4 n.a. – – 6 38 

n.a. – – 9 38 Koalíció 62 100 16 100 

Koalíció  100 24 100 Rop-kormány 

I Drnovšek-kormány LDS 34 55 6 27 

LDS 22 58 6 25 SLS+SKD 9 15 2 9 

SDS 4 11 1 4 ZLSD 11 18 5 23 

ZS 5 13 2 8 DeSUS 4 6 0 0 

SDZ 6 16 4 17 SMS 4 6 0 0 

SSS 1 2 1 4 n.a. – – 9 41 

n.a. – – 10 42 Koalíció 62 100 22 100 

Koalíció 38 100 24 100 I Janša-kormány 

II Drnovšek-kormány SDS 29 60 8 36 

LDS 22 35 10 35 SLS 7 14 4 18 

SKD 15 24 4 15 DeSUS 4 8 1 5 

SDZ 6 10 2 7 NSi 9 18 6 27 

SDS 4 6 1 3 n.a. – – 3 14 

ZS 5 9 1 3 Koalíció 49 100 22 100 

SLS 10 16 1 3 Pahor-kormány 

SD n.a. n.a. 3 10 LDS 5 10 4 13 

n.a. – – 7 24 SD 29 58 15 48 

Koalíció 62 100 29 100 DeSUS 7 14 7 23 

III Drnovšek-kormány Zares 9 18 5 16 

LDS 25 51 11 46 Koalíció 50 100 31 100 

SLS 19 39 1 4 II Janša-kormány 

DeSUS 5 10 0 0 SDS 26 54 4 32 

n.a. – – 12 50 SLS 6 13 2 17 

Koalíció 49 100 24 100 DeSUS 5 10 2 17 

Bajuk-kormány NSi 5 10 2 17 

SLS 19 42 7 39 DLGV 7 15 2 17 

SKD 10 22 5 28 Koalíció 48 100 12 100 

SDS 16 36 SKD SKD      

n.a. – – 6 33      

Koalíció 45 100 18 100      

Megjegyzés: a táblázat csak a minisztereket tartalmazza. 

Forrás: a szerző munkája 

 

Tárcapreferencia: 

Az LDS napjainkig hat kormány munkáját segítette, eközben igényt tartott a pénzügyi, 

igazságügyi, oktatási és környezetvédelmi tárcára, időnként pedig az információs 

társadalomért feleltek a párttagok. Az SDS hatalmon a védelmi és az egészségügyi tárca 

irányítását vállalta legtöbbször. Az SLS politikusai a környezetvédelmi és a közlekedési 
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minisztérium vezetését vállalták kormánypártként. A Zöld Szlovénia pártemberei 

szintén a környezetvédelmi tárcáért szálltak harcba, amit ideológiai programjukban is 

célul tűztek ki. Az SKD pedig a belügyi és a kulturális tárca vezetését vállalta. A 

nyugdíjasok pártjának nincs egyértelmű preferenciája a minisztériumok között, így 

ciklusonként eltérő tárcát irányítottak, csakúgy, mint az Új Szlovénia párt tagjai. 

 

7.6. Nemek és szakképzettség megoszlása 

7.6.1. Nemek és szakképzettség aránya Szerbiában 

Nemek aránya: 

Érdemes vizsgálat tárgyává tenni az egyes kormányok összetételét aszerint, hogy 

milyen a kormánytagok nemek közötti megoszlása. A Đinđić-kormányban a 32 

kormánytagból mindösszesen két hölgyet találunk, tehát a kabinet hat százalékát 

alkották. Közülük Marija Rašeta Vukosavljević közlekedési és telekommunikációért 

felelős szakminiszter ráadásul pártonkívüli is volt, amely megnehezítette vagy éppen 

növelte munkája sikerességét. Gordana Matkovićnak azonban a Demokrata Párton belül 

olyan erős támogatottsága volt, hogy sikerült megszereznie a szociális tárcát. A 30 fős 

férfi miniszterek felülreprezentáltak, mivel a kabinet 94 százalékát alkották. A 

Živkoivć-kabinetben miközben a kormánytagok száma változatlan maradt a duplájára 

nőtt a hölgyek száma, mivel a bolíviai születésű Kori Udovički került a demokraták 

támogatásával a bánya- és energiaügyi bársonyszékbe, valamint Anđelka Mihajlov 

pártonkívüliként megkapta az újonnan létrehozott környezetvédelmi tárca irányítását. A 

nemek tekintetében az I. Koštunica-kormány volt a legkevésbé demokratikus, mivel 

csak egy miniszter-asszony volt a kormányban. Igaz, a G17 Pluszos Ivana Dulić-

Marković sikeres politizálást folytatott, mivel 2004 és 2006 között mezőgazdasági 

miniszterként tevékenykedett, majd 2006-2007 között miniszterelnök-helyettessé 

nevezték ki. A II. Koštunica-kormányban ismét négy főre emelkedett a hölgyek száma, 

ezzel a 25 fős kabinet 16 százalékát alkották. Két demokrata miniszter-asszony volt 

kormánytag ekkor: Aleksandra Smiljanić a telekommunikációért felelt; míg a tunéziai 

születésű, Párizsban jogász diplomát szerző Milica Čubrilo lett a szórványügyi tárca 

vezetője. A másik két filozófus végzettséggel rendelkező tárcavezetőt a G17 Plusz 
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delegálta: Ana Pešikan tudományügyi és Snežana Samarđić-Marković ifjúsági és 

sportminisztert. A Cvetković-kabinetben öt főre emelkedett a hölgyek száma, ami még 

mindig a kormánytagok 19 százalékának felel meg a 22 fős férfi többséghez 

viszonyítva. A posztján maradt az ifjúsági és sportminiszter-asszony, továbbá a G17 

Plusz delegálta Verica Kalanović-ot, a Nemzeti Beruházásért felelős tárca nélküli 

minisztert, és az ő támogatásukkal lett telekommunikációs tárcavezető Jasna Matić. Két 

kulcstárca élére pedig a demokraták politikusai kerültek: Diana Dragutinović a 

pénzügyi, és Snežana Malović az igazságügyi tárca élére. A 2011-ben átszervezetett 

kabinetben csupán három hölgy tartotta meg bársonyszékét: Snežana Malović az 

igazságügyi, Verica Kalanović az alelnöki és Snežana Samardžić-Marković az ifjúsági 

és sport miniszter. 

A Dačić-kabinetben található a legtöbb hölgy a demokratikus átalakulás óta, mivel 

minden negyedik kormánytag a női nemből került ki (lásd 44. számú táblázat). Ismét 

megbízatást kapott Verica Kalanović a regionális fejesztések és helyi önkormányzatok 

területén. Az egészségügyi tárcát a korábbi ciklus házelnöke Slavica Đukić-Dejanović 

vette át. Három fiatal és kormányzati tapasztalattal nem rendelkező hölgy is 

bársonyszékhez jutott, így Zorana Mihajlović az energetikáért és környezetvédelemért, 

Alisa Marić az ifjúsági és sport tárcáért felel, valamint az EU integráció 

kormányalelnöke Snežana Grublješić. 

 

44. számú táblázat: Nemek megoszlása a szerb kormányokban 

 

Kormányok 

Kormánytagok 
 

Összesen 
NŐ FÉRFI 

Fő % Fő % 

Đinđić-kormány 2 6 30 94 32 

Živković-kormány 4 12 28 88 32 

I. Koštunica-kormány 1 5 21 95 22 

II. Kostunica-kormány 4 16 21 84 25 

I Cvetković-kormány 5 19 22 81 27 

II Cvetković-kormány 3 14 19 86 22 

Dačić-kormány 5 25 15 75 20 

Megjegyzés: A táblázat tartalmazza a miniszterelnököt, az alelnököket és a minisztereket. 
Forrás: a szerző munkája 
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Szakképzettség megoszlása: 

Az egyes kormányok minisztereinek végzettségének elemzése során arra a 

megállapításra juthatunk, hogy meglehetősen eltérő hivatással rendelkeznek. 

Valamennyi tárcavezető egyetemi diplomával rendelkezik. Az első és második 

kormányban a legfeltűnőbb a heterogenitás, mivel a jogász és közgazdász egyetemi 

diploma mellett, megtalálható a filozófiai, a politológiai, a pszichológiai, az 

építészmérnöki, az orvosi és az egyetemi tanári hivatás. A kormányok közül ebben a 

kettőben volt jelen csupán egyetlen középiskolai végzettségű személy, Dragan 

Milovanović, aki a Szerbiai Munkáspárt tagjaként esztergályos végzettséggel irányította 

a munkanélküliségi és munkaügyi minisztériumot. Az I. Koštunica-kabinet tagjainak 

többsége szintén jogász vagy közgazdász végzettségű, továbbá dominál még a bölcsész 

végzettség, de megtalálhatóak közöttük olyanok is, akik (újság)írói foglalkozásukat 

cserélték fel a miniszteri pozícióval. A kormánytagok végzettsége tekintetében 

kiemelkedik Aleksandar Popović, aki Floridában szerzett kémikusi diplomájával a DSS 

szerint kiérdemelte a tudományügyi és környezetvédelmi bársonyszéket. A II. 

Koštunica-kormány mutat a Đinđić-kabinethez hasonló heterogenitást a végzettség és 

foglalkozás tekintetében. A jogász, közgazdász mellett újra előtérbe került az orvosi 

diploma. Ismét megjelent a politolatudományi és filozófiai végzettség. Olyan 

különlegességek is teret hódítanak, amelyek nem szokványos politikusi végzettségnek 

számítanak: a dráma szakon szerzett diploma, a repülőmérnöki diploma, vagy a külügyi 

tárcát vezető Londonban fizikaelméletből diplomát szerző Vuk Jeremić; illetve a 

védelmi minszter, Dragan Šutanovac, aki hidroenergetikus. A Cvetković-kormányban 

ismét megnőtt a jogászok, közgazdászok aránya, továbbá a bölcsész végzettséggel 

rendelkezők aránya. A kabinetnek volt két politológus végzettséggel rendelkező tagja, 

emellett egy fogorvos is; továbbá egy nyugdíjas kormányalelnök. A Dačić-kormányban 

szintén domináns a jogász és közgazdász végzettség, de a kormányfőn kívül politológus 

végzettsége volt az európai integrációért felelős alelnök, valamint az oktatási miniszter. 

Érdemes megvizsgálni, hogy az adott szaktárcákat irányító szakminisztereknek milyen 

az iskolai végzettsége. Így jobban rá tudunk világítani a szakmai kompetenciára, illetve 

egyes politikusoknak a pártjukban betöltött súlyára. A Đinđić-kabinet legkirívóbb 

eltérései a következők voltak: a mezőgazdasági minisztériumot egy politológus vezette, 

a védelmit egy pszichológus, a munkaügyit egy esztergályos, a vallásügyit egy 
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építészmérnök, míg az emberi jogi és kisebbségit egy orvos. Voltak olyan miniszterek is 

a kabinetben, akik a végzettségüknek megfelelő pozíciót kapták, így a pénzügyi, 

gazdasági és kereskedelmi miniszter közgazdász volt, az egészségügyi tárcát orvos 

vezette, az építészetit építészmérnök, míg az oktatásit egyetemi tanár, vagy a 

kultusztárcát egy dráma szakot végzett politikus. A kabinet tagjai közül kiemelkedik 

Kori Udovički, aki az ENSZ-nél folytatott munkáját felfüggesztette egy évre, amiért a 

demokraták a bányaügyi és energetikai miniszteri pozícióval jutalmazták meg (majd a 

jegybank elnöke lett). Az I. Koštunica-kormányban majdnem minden kormánytag a 

megfelelő pozícióba került: tábornok vezeti a védelmi tárcát, közgazdász a pénzügyi 

tárcát, mezőgazdasági mérnök a mezőgazdasági minisztériumot, bölcsész az oktatási, a 

kulturális és a vallásügyi tárcát, valamint orvos az egészségügyit. A II. Koštunica-

kabinetben a politikai alkuk következtében ismét oldódott a szakmai kritérium, így a 

külügyet egy fizikus, a védelmit egy hidroenergetikus vezette, elektrotechnikus a 

vallásügyi miniszter, és repülőmérnök a Nemzeti Beruházásért felelős tárca nélküli 

miniszter. A legérdekesebbnek tűnhet, hogy a szórványügyi tárca élére egy olyan 

személy került, aki maga is külföldön született és tanult, de szerb nemzetiségű. A 

Koszovó és Metohia ügyeiért felelős miniszter pedig politológus végzettségű, mely akár 

segíthette volna is a tartománnyal való kapcsolattartást. A Cvetković-kormány folytatta 

a korábbi anomáliákat, bölcsész lett az energiaügyi miniszter, politológus a belügy és az 

oktatási miniszter, mezőgazdasági mérnök felel a Koszovó és Metohia ügyeiért, és 

orvos vezeti a környezetvédelmi tárcát. A többi minisztérium vezetője nagyjából a 

végzettségének megfelelő pozíciót tölti be a kabinetben. A Dačić-kabinetben a 

legtisztább a tárcák elosztása, a jogi végzettségűek ennek megfelelő tárcát irányítanak, 

csakúgy mint a közgazdász, orvos, mérnök típusú területeken dolgozó miniszterek. 

7.6.2. Nemek és szakképzettség aránya Horvátországban 

Nemek aránya: 

Az első két kormányban egyetlen hölgy sem kapott helyet, az elsőt 25, míg a másodikat 

31 férfi társasága alkotta. A harmadik kormányban kapott megbízatást 1992. április 15-

étől Vesna Girardi-Jurkić, aki a művelődési, kulturális és sport minisztériumot 

irányította. Az archeológus, muzeológus végzetséggel rendelkező hölgy nemcsak a 

Gregurić-, de a Valenitć-kormány alatt is megtartotta bársonyszékét egészen 1994. 
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november 18-ig Ekkor a tárcát szétdarabolták és az oktatási és sporttárcát Ljilja Vokić 

iskolaigazgató kapta meg a következő kabinet mandátumának feléig 1998. március 4-ig. 

Az átszervezett Építési és lakásügyi tárcát 1995-től Marina Matulović-Dropulić vezette 

a Valentić-kabinetben, egészen a következő Mateša-kormány első évéig, 1996. 

december 16-ig. 

A Mateša-kabinetben 1999-től Nansi Ivanišević látta el az oktatási és sport miniszter-

asszonyi feladatokat. 1999-től Milena Žic-Fuchs, etnológus lett a tudományügyi 

minisztérium vezetője, valamint létrehozták az európai integrációs minisztériumot 

Ljerka Mintas-Hodak irányításával. 

Az I. Račan-kabinetben az egyik legbefolyásosabb pozíciót, a miniszterelnök-helyettesit 

Željka Antunović töltötte be. Ingrid Antičević-Marinović 2001-től közigazgatási és 

igazságügyi miniszter-asszony lett; Pave Župan Rusković pedig turisztikai tárcavezető, 

2001-ig pedig Ana Stavljenić Rukavina volt az egészségügyi tárcafelelős a HSS 

delegáltjaként. A II. Račan-kormányban Željka Antunović amellett, hogy 

kormányminiszter maradt, megkapta a honvédelmi tárca irányítását, mely első látásra 

igen különlegesnek tűnik, mivel kevés olyan ország van a világon, ahol 

hadügyminiszter-asszony lenne. Ingrid megtartotta a közigazgatási tárcát, Pave pedig a 

turisztikait. 

Sanader első kormányában Jadranka Kosor kormányfő-helyettes és családügyi miniszter 

is volt. Marina Matulović-Dropulić ismét visszakapta az építészeti tárcát. A külügyi és 

az integrációs tárca összevonásával létrejött minisztériumot Kolinda Grabar, 

diplomatára bízták. Az igazságügyi minisztériumot kezdetben Vesna Škare vezette a 

DC delegáltjaként, majd Ana Lovrin vette át a helyét 2005-től. A második Sanader-

kabinetben Jadranka és Marina megtartotta pozícióját, Ana Lovrin viszont idő közben 

2008-ban távozott a kormányzatból. Jadranka Kosor megvált korábbi kolléganőitől, és 

csupán egyetlen hölgyet engedett be kormányába, Martina Dalićnak adta a pénzügyi 

tárcát. Zoran Milanović kabinetjében három hölgy található, akik közül Milanka Opačić 

nemcsak a szociálpolitikáért felel, hanem kormányfő-helyettes is. Mellette a kormány 

tagjaként a külügyekért felel Vesna Pusić, valamint a kultúráért Andreja Zlatar Violić. 

Összességében megfigyelhető, hogy a horvát kormányzati szint meglehetősen zárt, 

férfiak uralta világ, melyben kevés nő juthat felső pozícióba. Amennyiben valakinek 
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sikerül, akkor annak ciklusokon átívelő megbízatása van, de többen vannak, akik 

csupán egy-egy ciklusra, vagy annak egy részére kapnak bizalmat. Az 45. számú 

táblázatban látható, hogy a szabad Horvátországban máig 18 hölgy kapott miniszteri 

szintű pozíciót, és Jadranka Kosor az ország eddigi második miniszterelnök-asszonya. 

45. számú táblázat: Nemek megoszlása a horvát kormányokban 

Kormányok 

Kormánytagok 

Összesen* NŐ FÉRFI 

Fő % Fő % 

Mesić-kormány 0 0 25 100 25 

Manolić-kormány 0 0 31 100 31 

Gregurić-kormány 1 2 41 98 42 

Šarinić-kormány 1 4 23 96 24 

Valentić-kormány 3 8 35 92 38 

Mateša-kormány 5 11 39 89 44 

I. Račan-kormány 4 14 25 86 29 

II. Račan-kormány 3 12 21 88 24 

I. Sanader-kormány 5 29 12 71 17 

II. Sanader-kormány 3 15 17 85 20 

Kosor-kormány 2 10 17 90 19 

Manolić-kormány 3 14 18 86 21 

Megjegyzés: A táblázat tartalmazza a miniszterelnököt, a miniszterelnök-

helyetteseket, kormányminisztereket és a minisztereket.  
*A kabinet teljes megbízatása alatt. 
Forrás: a szerző munkája 

 

Szakképzettség megoszlása: 

Az egyes kormányok minisztereinek végzettségének elemzése során arra a 

megállapításra juthatunk, hogy meglehetősen eltérő hivatással rendelkeznek. Az eddigi 

horvát kormányok tagjainak végzettségét elemezve megállapítható, hogy mindenki 

egyetemet végzett, továbbá hogy három fő végzettséggel rendelkeztek a kabinet tagok: 

jogász, közgazdász és orvos. Az első és második kormányban nagy heterogenitás 

mutatkozott a szakképzettséget tekintve, mivel a fenn említetteket túl építészmérnök, 

elektromérnök, nyelvész és akadémikus is volt közöttük. Gregurić egységkormányában 

és Šarinić testületében tovább nőtt a heterogenitás, mivel a kormány tagja lett több 

filozófus, két mezőgazdasági mérnök, de archeológus, és szociológus is megfordult a 

kabinetben, valamint tagja volt a munkaszervezési egyetemet végzett belügyminiszter. 

Valentić vezette kormányban is színes kép tárul elénk a szakképzettséget vizsgálva, 

mivel katonai foglalkozás, iskolaigazgatói múlt továbbá egy rendező is bekerült a 

kabinetbe. Az 1995-től hivatalba lépő kabinetben pedig helyet kapott egy geológus, 
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továbbá egy etnológus is. A szociáldemokrata kabinetekben már informatikai mérnök is 

megjelent, de újabb humán végzettségűek is bekerültek a politológia területéről, 

csakúgy, mint egy endokrinológus, vagy a matematikus, energetikus és archeológus. 

Sanader első kormányában diplomatára bízta az európai integrációt. Kosor kabinetjében 

pedig a heterogén társaságot tovább színesítette egy állatorvos szerepvállalása. A 

Manolić-kormányban a klasszikus végzettségek dominálnak. 

Érdemes megvizsgálni, hogy az adott szaktárcákat irányító szakminisztereknek milyen az 

iskolai végzettsége. Így jobban rá tudunk világítani a szakmai kompetenciára, illetve egyes 

politikusoknak a pártjukban betöltött súlyára. Fontos megjegyezni, hogy a kormányok 

törekedtek a megfelelő embert, a megfelelő helyre elvet betartani, így a gazdasági tárcákat 

többnyire közgazdászok, a jogi területeket jogászok, az egészségügyet pedig orvosok 

vezették. Stjepan Mesić kormányában egyetlen különös tárcakiosztás a külügyeket érintette, 

mivel egy építészmérnök irányítása alá került, és nem jogászéba, ahogy szokás. A többi 

minisztériumvezető követte a szükséges szakmai feltételeket. Manolić rövid 

kormányzásakor is előfordultak anomáliák, így a külügyeket ekkor egy építészmérnök 

vezette, de helyét nemsokára átadta egy diplomatának. Egy további diplomata is részt vett a 

kabinetben, de ez is különösen hatott, mivel a turisztikai tárcát kapta meg. Šarinić 

kormányában újra előkerült egy különös „házasság”, mivel a mezőgazdasági és erdészeti 

tárcát egy állatorvosra bízták. Valentić kormányában fokozódtak az ellentmondások, mivel 

az ipari, majd a gazdasági tárcát egy katonára bízták, a külügyeket pedig ekkor kizárólag 

orvosok irányították. Mateša kabinetjében már szinte megfelelő volt a tárcakiosztás. Az 

SDP vezette koalíciók idején némi ellentmondás, hogy a Horvát Honvédő Háború 

Minisztériumát és a belügyeket is politológusok irányították, azonban ennek oka lehet, hogy 

szerteágazó ismeretek és egyeztetésekre volt szükség a kormányzás idején. Ivo Sanader 

ügyelt a megfelelő egyensúlyra, így szinte patikamérlegen kimérten állt össze a kabinet. 

Érdemes megemlíteni, hogy 2003-tól Kolinda Grabar diplomta hölgyre bízták mind az 

európai integrációt. Kosor asszony kabinetjében az egyetlen fura összeállítást a 

tudományügyi, oktatási és sport minisztériumban tapasztalhatunk, melyet állatorvos irányít 

2009-től. A Manolić-kabinet már bővelkedik különös tárcakiosztásokkal, így a 

munkaügyeket orvos, a gazdsásig területet építészmérnök, a külügyeket pedig filozófus 

felügyeli. 
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7.6.3. Nemek és szakképzettség aránya Szlovéniában 

Nemek aránya: 

A szlovén kabinetekben az önállóság első tíz évében általában egyetlen hölgy foglalt helyet, 

majd az ezredfordulótól megváltozott a trend és folyamatosan nőtt a számuk. A Peterle-

kormányban Katja Boh mindösszesen egy évig vállalt kormányzati feladatot, majd távozott 

a kabinetből. Drnovšek első kabinetjében Ana Osterman felügyelte a veteránok és 

hadirokkantak minisztériumát, a második kormányzatában Rina Klinar vezette 1994 és 

1996 között a munkaügyi és szociális partnerek tárcáját, majd a harmadik kabinetjében 

egyetlen hölgy sem kapott bársonyszéket. A Bajuk-kormányban fél évig Barbara Brezigar 

vezette az igazságügyi tárcát. Drnovšek negyedik kabinetjében immáron három hölgy 

kapott tárcairányítási feladatot: Lucija Čok az oktatási, Andreja Rihter a kutlurális, míg Tea 

Petrin a gazdasági tárcát kapta meg. A Rop-kormányban a nők aránya továbbra is 17% 

maradt, igaz öttel több minisztere volt már a kabinetnek. Andreja Rihter tovább felelt a 

kulturális ügyekért, Tea Petrin a gazdaságért 2004-ig, Zdenka Kovač tárca nélküli 

miniszterként a regionális fejlesztéseket koordinálta és 2004-ben Zdenka Cerar elvállalta az 

igazságügy vezetését a kabinet hátralévő mandátumának idejére. Janez Janša 2004-ben 

felállított kabinetjében szintén négy hölgy található, de megjegyzendő, hogy egyikük sem a 

ciklus teljes egésze alatt irányította minisztériumát: Mojca Kucler Dolinar 2007-ben vette át 

a felsőoktatási tárcát; ugyanezen évben került az egészségügy élére Zofija Mazej Kukovič. 

2007-ig felelt a mezőgazdaságért Marija Lukačič; és 2006-tól irányította a szociális tárcát 

Marjeta Cotman. A Pahor-kabinetben volt napjainkig a legtöbb hölgy, arányuk elérte a 

teljes ciklust együtt nézve a 19%-ot. A védelmi feladatok először bízták egy hölgyre, 

Ljubica Jelušićra. A többi hölgy a kormányátalakítások következtében vállalt vagy mondott 

le valamely tárca irányításáról: 2011-ig Katarina Kresal a belügyekért felelt, valamint 

Majda Širca Ravnikar a kultúráért, továbbá Irma Pavlinič Krebs a közigazgatásért, Duša 

Trobec Bučan pedig tárcanélküli miniszter volt; Darja Radić pedig 2010 és 2011 között a 

gazdasági miniszterré lépett elő államtitkári funkciójából. Janez Janša második 

kormányában ismét egyetlen hölgyet találunk Ljudmila Novakot, aki a kormány alelnöke és 

a diaszpóráért felelős tárcanélküli miniszter egyben (lásd 46. számú táblázat). 
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46.  számú táblázat: Nemek megoszlása a szlovén kormányokban 

Kormányok 

Kormánytagok 

Összesen* NŐ FÉRFI 

Fő % Fő % 

Peterle-kormány 1 4 24 96 25 

I Drnovšek-kormány 1 4 26 96 27 

II Drnovšek-kormány 1 3 29 97 30 

III Drnovšek-kormány 0 0 26 100 26 

Bajuk-kormány 1 5 18 95 19 

IV Drnovšek-kormány 3 17 14 83 17 

Rop-kormány 4 17 19 83 23 

I Janša-kormány 4 16 21 84 25 

Pahor-kormány 6 19 25 81 31 

II Janša-kormány 1 7 12 93 13 

Megjegyzés: A táblázat tartalmazza a miniszterelnököt, a miniszterelnök-

helyetteseket, kormányminisztereket és a minisztereket.  
*A kabinet teljes megbízatása alatt. 

 

Szakképzettség megoszlása: 

A szlovén kormányok vizsgálatánál megállapítható kivétel nélkül mindegyik miniszter 

egyetemi végzettséggel rendelkezik, továbbá, hogy itt is domináns a jogász, közgazdász 

és orvosi végzettség, emellett szintén számottevő az építészmérnökök aránya, de a 

társadalomtudományi diplomával rendelkezők is dominálnak a kormányokban. 

Lojze Peterle kormánytagjai között nem volt jogász végzettségű tárcavezető, helyette 

dominált a természettudományi diploma, de találunk szociológust, politológust és 

filozófust is. Drnovšek első kabinetjében már megjelenik két jogász és egy borász is. A 

második kormányában tovább nő a jogász végzettségűek száma, emellett nyelvész és 

zoológus is bársonyszékhez jutott. A harmadik kabinetjében a közgazdás–jogász–

építészmérnök hármason kívül megjelenik a vegyész és az erdész szakma is. Andrej 

Bajuk kabinetjében szintén a már említett diplomák dominálnak, de kiemelkedik két 

tárcavezető, akiknek már két egyetemi végzettségük is van. Drnovšek negyedik 

kormányzatában matematikus és nyelvész is található, míg Rop kabinetjében újságíró és 

állatorvos végzettségű miniszterek is tevékenykedtek. Janša első kormányában 

legnagyobb a heterogenitás, mivel megjelenik a bányamérnök, a kémikus, a diplomata, 

a nemzetközi tanulmányokat végzett személyek és a humán szakon végzett 

munkaszervezői végzettség. A Pahor-kabinet tajgainál a fő végzettségek dominálnak, 

míg Janša második kormányában pedagógus és német nyelv és irodalom diplomával 

rendelkezők is szerepelnek. 
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Ha megvizsgáljuk, hogy a szaktárcákat milyen végzettségű miniszterek vezettek, akkor 

általánosságban elmondható, hogy nincs nagy eltérés a szaktudást igénylő feladatok és a 

végzettség között. A Peterle-kormányban a szaktudásnak megfelelő minisztériumot 

vezette minden kormánytag, így a gazdasági–pénzügyi jellegűeket közgazdász, a jogi 

területeket jogászok, míg a humán területeket társadalomtudományi diplomával 

rendelkezők. Drnovšek első kabinetjében szintén nincs eltérés, a második kormányában 

talán a matematikus belügyminisztert lehetne megemlíteni, a harmadik kabinetjében 

pedig a vegyész külügyért, vagy a filozófus belügyes minisztert. Bajuk-kormányban 

szinkronban állt a tárcákkal az őket irányítók végzettsége. Drnovšek negyedik 

kormányában különös képet mutat a matematikus igazságügy-miniszter, de nagy 

pozitívum a védelmi tanulmányokat fejezett Jelko Kačin védelmi tárcára való helyezése. 

A Rop-kormányban 2004-ben csúszott be egy különlegesség, amikor a külügyek 

irányítását egy újságíróra bízták. Janša első kabinetjében már történtek „elcsúszások”, 

így került fizikus a felsőoktatási tárca élére, vagy munkaszervező az egészségügy és a 

közlekedési minisztérium vezetésébe. Pahornál egyetlen furcsaságot a fizikus kulturális 

miniszter jelentette, míg a második Janša-kormányzatban a pedagógus belügyér, vagy 

az építész védelmi miniszter jelent. 

 

7.7. A miniszteriális szerkezet és a miniszterek feladatainak változása 

 

A kormány szerkezetének és létszámának meghatározása a koalíciós tárgyalásokon dől 

el, a kormány minisztériumainak felsorolását végül a parlament törvényben hirdeti ki. 

7.7.1. Miniszteriális szerkezet Szerbiában 

1. Koalíciós kormány esetén a miniszterek melletti államtitkárok miniszterelnöki 

kinevezésével a kormányfő politikai kontrollt gyakorolhatna a koalíciós társak 

miniszterei felett, ha melléjük saját bizalmasát nevezné ki. Azonban az államtitkárok 

személyéről a gyakorlatban nem a miniszterelnök dönt, hanem a kormányalakítási 

tárgyalások eredményeként dől el, hogy az egyes minisztériumok irányítását mely 

pártok miniszter-jelöltjei kapják, így a kormányfőnek csupán „szentesítő” feladata van 

az eljárásban. 
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Mindegyik kormányban a gazdasági minisztérium megduplázásának lehetünk tanúi: 2001-2004 

között a Gazdasági és Privatizációs Minisztérium mellett működött a Nemzetközi Gazdasági 

Kapcsolatok Minisztériuma, majd 2004-től kettéválasztották a gazdasági és a tőkeberuházási 

ügyeket, míg 2007-től tevékenykedett a gazdasági és regionális fejlesztési ügyekért felelős 

miniszter a Nemzeti Beruházási Tervért felelős tárca nélküli miniszterrel közösen. 2012-ben 

pedig létrehozták a gazdasági tárcán túl a külkereskedelmi minisztériumot. 2001-ben a 

közlekedés és a telekommunikáció egy minisztériumhoz tartozott, majd 2004-ben 

megszüntették, 2007-től pedig külön működik a közlekedési és a telekommunikációs tárca. 

„Hibrid” minisztériumok felállítására is sor került. Így 2001-2003 között az egészségügy és a 

környezetvédelem, majd 2004-2007 között a tudományügy és a környezetvédelem került 

összevonásra, majd 2007-től külön tárcának számítanak. Az első két kormányzati ciklusban 

működött az Emberi jogi és Kisebbségügyi Minisztérium, melyet 2008-ban újra felállítottak. 

2004-től folyamatosan működött a Szórványügyi Minisztérium, valamint 2007-től a Koszovó 

és Metohiai ügyekkel foglalkozó minisztérium; előbbit 2012-ben megszüntették, utóbbit 

kormányhivatallá alakították át. 2001 és 2004 között szétválasztásra került a munkaügy és a 

szociálpolitika, majd 2004-től eltérő elnevezéssel, de egy tárcába kerültek összevonásra a 

feladatok. A klasszikus tárcák – belügy, külügy, védelem, pénzügy, kultúra, vallás – mindvégig 

önállóan tevékenykedtek és a szakminiszterek feladatai sem változtak az idők folyamán. 

2. A miniszterelnöknek – a parlamenti kormánytöbbség támogatásával – közjogilag lehetősége 

van a kormány szerkezetének átalakítására is. Azonban a koalíciós kormányok instabilitása 

miatt ezen eszközt a kormányfők nem használják, mert koalíciós szakításhoz vezetne az 

önkényes változtatás, vagy pedig maga a kormány is elveszíthetné a parlament többségének 

bizalmát. Az egyes minisztériumok szervezeti átalakítására, továbbá összevonására és 

szétválasztására ezért kizárólag kormányalakításkor került sor az elmúlt időszakban (lásd 10. 

számú melléklet). 

A szerb kormányfő nem él – néha nem is élhet – azokkal a klasszikus hatáskörökkel, melyekkel 

befolyásolni tudná kormánya összetételét: 

a, Az egyes minisztériumok közti feladatkörök, reszortok átcsoportosításának lehetőségét nem 

használták ki a szerb miniszterelnökök. A kormány megalakulásakor törvényben megszabott 

feladatokon a kormányzás ideje alatt nem változtattak, azok mindvégig az eredeti szabályok 

szerint alakultak. 



185 

 

 

b, Fontos kiemelni, hogy a kormányfőnek nincs lehetősége bármilyen politikailag 

kényesebb kormányzati ügyet kiemelni a miniszteriális reszortból, s személyesen a 

kezébe venni vagy a Kormányhivatalhoz vonni. 

c, Az elmúlt kormányok működésének ideje alatt nem történt meg az, hogy a 

miniszterelnök valamely feladatkört az egyik minisztertől fokozatosan egy másik 

tárcavezetőhöz delegált volna, így beavatkozva a személyzeti politikába és a 

kormányzati szerkezetbe. 

d, Nem történt meg az sem, hogy valamely miniszterét úgy kívánta volna elszigetelni, 

hogy bizonyos reszortokat egy újonnan létrehozott kormányszervhez telepítette volna 

át, ellensúlyozva ezzel az addig illetékes minisztert. Sőt, az ellenkezőjének lehetünk 

tanúi: egyes tárcavezetőknek kormányügynökségeket és hivatalokat hoztak létre a 

kormányalakítás után, hogy ezzel is növelni tudják a patronázshatalmukat. 

e, Jogilag nincs szabályozva, hogy létrehozhatók-e kormánykabinetek és 

kormánybizottságok, amelyekkel a kormány tagjai közti döntéshozatali kompetenciákat 

átstrukturálhatná. 

f, A szerb államigazgatásban teljesen hiányzik a kormánybiztosi intézmény, melynek 

segítségével valamilyen konkrét kormányzati program irányítását és/vagy felügyeletét 

elvehetné egy-egy kormánytagtól. 

7.7.2. Miniszteriális szerkezet Horvátországban 

Az első három kormány megbiztatása alatt működött az Ipari és Energiaügyi 

Minisztérium, majd a harmadik kabinet idején létrehozták már a gazdasági 

minisztériumot is. 1994-től 2000-ig a gazdasági tárca feladatát háromfelé osztották, így 

jött létre az önálló gazdasági, a privatizációs és vagyonkezelési, valamint a gazdasági 

fejlesztési tárca. A szociáldemokrata kormányok három éve alatt pedig a gazdasági tárca 

mellett működött a kis- és közepes vállalkozásokat segítő minisztérium. 2003-tól pedig 

egyetlen csúcsminisztérium látja el a gazdasági és a munkaügyeket. Hasonló anomália 

zajlott le a mezőgazdasági-, erdészeti, vízügyi valamint a turisztikai tárca esetében is, 

melyet hol összevontak, hol szétdaraboltak kisebb egységekre. De ugyanez a helyzet az 

oktatással is, mely kezdetben a kulturális területekkel volt összekapcsolva, majd önálló 

intézményként működött, míg végül a tudományügyhöz csatolták. Különleges, rövid 
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időtartamot megért minisztériumok is működtek Horvátországban. Ilyen volt a 

kivándorlásügyi tárca 1991-1992 között, majd 1996-1999 között a Bevándorlási 

Minisztériumot állították fel. Hasonlóan tiszavirág életű volt, mindösszesen két éves a 

Bosznia és Hercegovinai területekkel kiemelt kapcsolatokért felelős tárca. 

Különlegessége a horvát miniszteriális szerkezetnek a Honvédelmi Minisztériumból 

kiválasztott horvát honvédő háború tárcája, mely 1997 és 2003 között, három kormány 

alatt is működött. Az ország adottságainak megfelelően létezett hajózási és tengerészeti 

tárca is az elmúlt húsz évben. További érdekesség, hogy hiányzik a vallásügy miniszteri 

szinten való igazgatása. A klasszikus tárcák – belügy, külügy, védelem, pénzügy – 

mindvégig önállóan tevékenykedtek és a szakminiszterek feladatai sem változtak az 

idők folyamán (lásd 11. számú melléklet). 

7.7.3. Miniszteriális szerkezet Szlovéniában 

A Szlovén miniszteriális szerkezet nagyfokú stabilitást mutat napjainkig. Egy-egy tárcát 

nem csak ciklusokra hoztak létre, hanem azok hosszú ideig működnek, igaz kissé 

szétaprózott feladatokkal. A feladatelosztás világos, azonban vannak olyan 

minisztériumok, melyeknek léte nem feltétlenül az államigazgatás legfelsőbb szintjén 

kellene, hogy elhelyezkedjen. A fontos feladatokat ellátó tárcák (belügy, külügy, 

pénzügy, igazságügy, védelem, egészségügy, gazdaság) folyamatosan jelen voltak a 

miniszteriális szerkezetben, míg más minisztériumokat átcsoportosítottak vagy 

összevontak másokkal, de akadt olyan is, melyeket később újra megszerveztek (lásd 12. 

számú melléklet). Az energetikai tárcával kezdődött az átalakítás, melyet már 1993-ben 

bezártak, majd iparügyi minisztériumot is 1993-ban megszüntették (igaz, hogy 2000-

ben fél évre létrehozták az egyesített tárcát). Ugyanezen évben került átszervezésre a 

kereskedelmi és turisztikai minisztérium is, valamint a hadirokkantak és veteránok 

tárcája.411
 1997-ben szűnt meg a tervezési minisztérium. Az információs társadalomért 

felelős tárcát 1992-ben megszüntették, majd 2000 végétől 2004-ig újra életre hívták. A 

kutatási és tudományügyi tárcát pedig 2000 végén szüntették meg végleg.  

 

                                                           
411

 Talány, hogy miért volt szüksége Szlovéniának 1990 és 1993 között hadirokkantakkal és veteránokkal 
foglalkozó minisztériumra, hiszen a második világháború már igen messze volt, míg a tíz napos 
háborúban résztvettek száma sem indokolta ezt a lépést. 
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Az első tárca nélküli pozíciót 1993-ban hozták létre a gazdasági kapcsolatok 

fejlesztésért, mely feladatot kiszervezték a gazdasági tárcától. A későbbi kabinetekben 

szintén tárca nélküli miniszterek tevékenykedtek az EU integráció előmozdítása 

érdekében, a helyi önkormányzatokkal való kapcsolattartásban, a regionális gazdasági 

fejlesztésekért, vagy a szociális jóléti koordinációért egyaránt. A külföldön élő 

szlovénekkel való kapcsolattartásért az 1992-ben létrehozott, majd egy év múlva 

megszűntetett diaszpóra minisztérium felelt; ezt a feladatot később, 2008-ban 

újjászervezték és napjainkig megtalálható a miniszteriális szerkezetben (lásd 12. számú 

melléklet). 

 

7.8. A kormányfő és a kabinet pozíciója nemzetközi 

összehasonlításban412 

 

A közjogi–alkotmányos tényezők a brit miniszterelnököt erősebben kiemelik a 

kormányon belül és a parlamenttel szemben is, mint a vizsgált országok kormányfőit: 

 Nemcsak pártjának és a kormányának, de a parlamenti képviselőcsoportjának is 

vezetője. A szerb kormányfők – Cvetković kivételével – valamennyien pártjuk 

elnökei is voltak egyben, azonban a képviselői összeférhetetlenség miatt nem 

lehettek frakcióvezetők is. Az első hat horvát kormányfő nem volt pártelnök, sem 

pedig frakcióvezető a képviselői összeférhetetlenség következtében. Račan és 

Milanović miniszterelnöksége idején az SDP elnöke is volt, míg a HDZ esetében 

Sanader, majd Kosor is pártelnök volt, azonban együk sem lehetett a kormánypárt 

frakcióvezetője is. Szlovéniában szintén minden miniszterelnök egyben pártja 

vezetőjének is számított, de frakcióvezetők ők sem lehettek. 

 Tetszése szerint bármikor feloszlathatja a parlamentet, és új választásokat írhat ki, 

ami egyedülálló hatalmi jogosítvány. Szerbiában egyedül ez a jogosítvány adott a 

miniszterelnöknek, míg horvát és szlovén kollégája nem rendelkezik ezzel a 

jogosítvánnyal. 

                                                           
412

 A brit és olasz típust lásd részletesebben: Körösényi–Tóth–Török: i. m. 418–422. o. 
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 Tetszése szerint – parlamenti jóváhagyás nélkül – alakíthatja kormánya szerkezetét, 

szüntethet meg, illetve hozhat létre tárcákat. Mindhárom ország esetében a 

parlament törvénybe foglalja a minisztériumok számát és azok feladatait, így nem 

valósulhat meg ez a jogosítvány. Horvátországban, az 1990-es években gyakran 

életek ezzel a lehetőséggel a kormányfők, míg a kétezres évek kormányaiban már 

egyre ritkábban fordult elő az a jelenség, hogy minisztériumokat szüntettek meg, 

vagy tárcavezetőket váltottak le saját kedvük szerint a kormányfők. A változásokhoz 

a koalíciós partnerek jóváhagyására is szükség volt ezekben az időkben. 

 Tetszése szerint határozhatja meg a kormányülés napirendjét. A három vizsgált 

országban ez a kormány hatáskörét jelenti a kormányok ügyrendjei alapján. 

 „Patronázshatalma” szélesebb: nemcsak a kormánytagokat nevezi ki, de kontrollt 

gyakorol a minisztériumok főtisztviselői felett is. Ez mindhárom országban az 

illetékes miniszter (és az őt delegáló párt) jogkörébe tartozik. 

 

Az olasz miniszterelnök nemcsak a brit, de a vizsgált államok kormányfőinél is gyengébb, 

hiszen velük ellentétben a miniszterek feletti autoritása is korlátozott; nem alakíthatja át 

tetszőlegesen kormányát, s alig van beleszólása egy-egy tárca ügyeibe. 

Kormány és parlament viszonyában is a brit kormány a legerősebb; a brit „vitaparlament” 

ugyanis az erőteljes „munkaparlamenti” vonásokkal bíró olasz parlamenttel szemben jóval 

gyengébb intézmény, a kormány erőteljesebben uralja a törvényhozási eljárást. A szerb, a 

horvát és a szlovén parlament a házszabályban rögzített törvényhozási eljárás keretében – a 

brithez hasonlóan – sok jogosítványt biztosít a kormány számára. A szerb Népképviselőház 

gyakorlati működése a „vitaparlament” jellemzőivel mutat hasonlóságot; a szerb kormány 

tevékenységét azonban korlátozza az alkotmány és az alkotmánybíróság, így közepes 

jellemzővel bír. A horvát Sabor, és a szlovén Képviselőház viszont már a „munkaparlament” 

jellemzőivel mutat hasonlóságot, habár a kormány tevékenységét korlátozza az alkotmány és az 

alkotmánybíróság, így szintén közepes jellemzővel bír. 

A pártrendszer hatását vizsgálva Szerbia az olasz rendszer jellemzőivel rendelkezik, míg a 

2000-es évek horvát kabinetjei a brit és az olasz típus között helyezkedik el. A brit kormány, a 

kétpártrendszer következtében egypárti, és a pártvezetőből lett miniszterelnök a parlamenti 

frakciót is szorosan uralja. Az olasz miniszterelnök azonban gyakran nem a legnagyobb párt 
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vezetője, hanem a kormánykoalíciót alakító rivalizáló pártvezérek „kompromisszumos” 

jelöltjeként egy-egy másodvonalbeli, gyenge pártbázissal rendelkező politikus – nemritkán 

technokrata – a legnagyobb vagy valamelyik kisebb kormánypártból. Az első három szerb 

miniszterelnök, az utolsó négy horvát kormányfő és az összes szlovén miniszterelnök – a német 

és magyar rendszerhez hasonlóan – a koalícióban részt vevő legnagyobb kormánypártok 

vezetői voltak, addig az Cvetković szerb kormányfő az olasz típus jellemvonásainak feleltethető 

meg teljes mértékben. 

A három kormány politikai kohéziója a pártrendszer hatásaként gyökeresen eltér a politikailag 

egységes, miniszterelnöki kormánnyal rendelkező brit kormány és a fragmentált miniszteri 

kormányzattal bíró olasz megoldás között. A gyakorlatban a szerb kormány az olasz példával 

mutat rokonságot, míg a horvát és a szlovén kabinet a két típus között helyezkedik el. 

A jogalkotási rendszer szerepét vizsgálva a szerb, a horvát és a szlovén kormány helyzete a brit 

és az olasz ideáltípus között található, tehát közepes erősségű. A brit kormány parlament feletti 

kontrollja igen erős, míg az olasz törvényhozás esetében Európa egyik legerősebb bizottsági 

rendszere és a fegyelmezetlen pártfrakciók ezt lehetetlenné teszik. A szerb kormány a 

gyakorlatban ki tudja használni a törvényhozás vitaparlamenti jellegét, míg a horvát és a szlovén 

kabinet a munkaparlamenti jellemvonást; a szerb kormánypártok több-kevesebb sikerrel 

törekednek a frakciófegyelem betartására, míg Horvátországban és Szlovéniában ez nem okoz 

már problémát. A kabinetek helyzetét tovább gyengíti, hogy meghatározott témák a 

törvényhozás kizárólagos jogkörébe tartoznak, ezzel tovább gyengítve a kormány jogalkotási 

helyzetét. 

A kormány kohéziója összefügg a kormányfő autoritásával és mandátumának jellegével is. A 

brit miniszterelnök helyzetét erősíti az elnyert kormányfői mandátum jellege: a kialakult 

kétpártrendszer és a pártvezetők közti direkt választási küzdelem következtében szinte 

közvetlenül a választóktól nyert felhatalmazással rendelkezik az ország kormányának 

vezetésére. A szerb kormányfő mandátuma az olaszéval mutat hasonlóságot, mivel személyéről 

a pártokrácia vezetői döntenek a háttértárgyalások folyamán a közvélemény teljes kizárása 

mellett. Ez a kialakult „szokás” nagymértékben gyengíti a szerb miniszterelnök legitimációját, 

mivel személye a választások idején teljesen ismeretlen. A horvát és a szlovén kormányfő a brit 

miniszterelnök súlyával rendelkezik, mivel a kormányzó párt elnöke is volt. 
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Olaszországban a kormányzati kohézió nemcsak a politikai, de az adminisztratív–

igazgatási koordináció terén is gyenge. A fragmentáltságot ágazati és funkcionális 

tárcák sokasága növeli, a kormánynak általában 30-nál is több minisztere van, a 

döntéshozatal súlypontja az egyes minisztériumoknál van. A kormány, mint testület 

erőtlen, a miniszterelnök kapacitása a kormányzati koordinációra a kormányfői hivatal 

hatalmas létszáma ellenére is képtelen. A brit kormány esetében a döntéshozatali 

struktúra eltérő volta a koordinációt erősíti. A szerb kormányok meglehetősen sok tagot 

számláltak ez idáig: első két kabinetnek 32 tagja volt, majd 2004-től 22 fős volt a 

testület, 2007-ben 25-re bővült a számuk, míg 2008-ban 27 tagú a kormány, 2012-től 19 

fős. Kormányfői hivatal nem létezik, és a Kormányhivatal is nehézkesen tudja ellátni a 

koordinációs feladatokat, így az egyes miniszterek szabad kezet kapnak az ügyek 

vitelében. A horvát kormányok kezdetben meglehetősen sok tagot számláltak: a 1990-es 

évek kabinetjei a tárcák számát 20 körül tartotta, azonban nagy volt a miniszterek 

fluktuációja, így nem volt ritka, hogy a kormányzat teljes ideje alatt negyven ember is 

megfordult a kormányban. A 2000 években megfigyelhető, hogy stabilizálni kívánták a 

kormányt, és 20 alá szorítani a miniszterek számát, mely a koalíciós kormányok 

ellenére többé-kevésbé sikerült is. Szlovéniában meglehetősen kis létszámú kormányok 

is működtek Drnovšek-kormányok idején, míg a többi kabinetben 15 körüli tárcát 

alkotott a miniszteriális szerkezet. 

A szerb kabinet és kormányfő pozícióját elemezve arra a megállapításra juthatunk, hogy 

nemzetközi összehasonlításban az olasz kormányzat jellemzőire hasonlít, míg a horvát 

és szlovén kormány a brit és az olasz típus között helyezkedik el. Elmozdulásnak 

lehetünk tanúi két országban.  Szerbia esetében az első négy kabinet – a 

miniszterelnökök autoritása következtében – közepes erősségűnek számított, míg a 

Mirko Cvetković vezette kormány már a gyenge, olasz típust testesíti meg; 

Horvátországban pedig a 2000-es évek változásainak következtében a korábbi gyenge 

olasz típustól eltérően nemzetközi összehasonlításban erősebb jogosítványokkal 

rendelkező kabinetek alakultak; Szlovéniában a miniszterelnök közepes súllyal bír, de 

ezt a közjogi jogosítványai felerősítik. (lásd 47. számú táblázat). 
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47. számú táblázat: A kormányfői, illetve a kormányhatalom nagysága 

Jellemző Brit Szlovén Szerb Horvát Olasz 

Közjogi–alkotmányos jogkör +++ ++ ++ ++ + 

Kormány–parlament viszony +++ ++ ++ ++ + 

Pártrendszer hatása +++ ++ + ++ + 

Kormány politikai kohéziója +++ ++ + ++ + 

Jogalkotási rendszer szerepe ++ ++ ++ ++ + 

Kormányfői mandátum +++ +++ + +++ + 

Adminisztratív koordináció +++ +++ + ++ + 

Megjegyzés: +++=nagy, illetve erős; ++=közepes; +=kicsi, illetve gyenge. 

Forrás: a szerző munkája   
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8.  ÁLLAMFŐK 

8.1. Az államfők és a kormányformák viszonya 

 

Az államfői hatalom erősségére, politikai szerepére három tényező van kihatással: a 

történelmi körülmények, az alkotmányos jogkörök és a tisztség elnyerésének módja.413
 

Azokban az országokban tekinthető az államfő jelentős szereplőnek, ahol nem alakult ki 

a történelem során negatív tapasztalat az erős egyszemélyi államfői hatalommal 

szemben, az alkotmány széles jogosítványokat biztosít számára, valamint közvetlen 

választással nyeri el hivatalát. Azokban az országokban viszont, ahol a múltban 

kialakult az erős államfői hatalommal szembeni félelem, az alkotmányos jogkörök 

szűkre vannak szabva, továbbá örökletes módon vagy közvetett választással kerül a 

tisztségébe az államfő, általában gyenge hatáskörrel rendelkező államfőket találunk. (A 

régió államfőinek összehasonlítását lásd az 13. számú mellékletben) 

A modern félelnöki rendszerekben, így 1990 és 2001 között Horvátországban, és 

jelenleg Szerbiában is, a végrehajtó hatalom dualizmusa valósul meg, mivel a 

kormányfő mellett a köztársasági elnök is meghatározó befolyással bír. Parlamentáris 

rendszerben – mint Szlovéniában és 2001-től Horvátországban – az államfő 

alkotmányos és politikai szerepe elsősorban a parlamenti ciklus lejártakor, 

kormányváltáskor vagy politikai patthelyzetekben jelentős. Az államfő fontos feladata, 

hogy ő oszlathatja fel a parlamentet, írja ki a választásokat, majd kér fel valakit 

kormányalakításra a saját belátása szerint.414
 A parlamenti ciklusok közötti időszakban 

az államfő szerepe alkotmányjogilag szimbolikus, reprezentatív lenne, tehát az államfő 

nem lenne ellensúlya a kormánynak, viszont a gyakorlatban az államfők kihasználva a 

nemzetközi kapcsolatokban számukra biztosított önállóságot kiterjesztően értelmezik 

funkciójukat.415
 

 

 

                                                           
413

 Lásd: Körösényi–Tóth–Török: i. m. 553. o. 
414

 U.o. 554. o. 
415

 Ennek leginkább Szerbiában lehetünk tanúi, mely következtében „kvázi” félelnöki kormányforma működik. 
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A parlamentáris köztársaságok politikai logikája szerint a parlamenti választásokon 

győztes párt általában nemcsak a miniszterelnöki, de a köztársasági elnöki pozíciót is 

megszerzi.
416

 Szerbiában, a gyakorlatban az eltérő hivatali idő miatt előfordulhat, hogy 

a köztársasági elnök és a kormány eltérő párt(szövetség) támogatásával rendelkezik. 

Horvátország esetében 2000-től ennek az ellenkezője volt megfigyelhető, mivel mind 

Stjepan Mesić, mind Ivo Josipović egy-egy ellenzéki párt vezetőjének számított 

megválasztásuk idején. A gyakorlatban a köztársasági elnök és a kormány eltérő párt 

támogatásával rendelkezett 2011. december 13-ig. Szlovéniában az első független 

évtizedben egy olyan személy nyert meg háromszor is a választásokat, aki független 

volt a pártoktól, majd Janez Drnovšek a hatalmi koalíció soraiból került ki csakúgy, 

mint Danilo Türk 2007-ban. 

 

8.2. Alkotmányos jogkörök 

 

A szerb, a horvát és a szlovén köztársasági elnök alkotmányos jogköreit és funkcióit 

négy csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy milyen mértékű önállósággal rendelkezik az 

egyes területeken. 

1. Az első csoportot a reprezentatív és szimbolikus funkciók alkotják. A köztársasági 

elnök jelképezi a köztársaság állami egységét, továbbá ellátja az ország belső és 

külső képviseletét.417
 Reprezentálja az országot állami ünnepségeken, a nemzetközi 

kapcsolatokban, de a kormányzásban nem vesz részt közvetlenül. A szlovén 

alaptörvény szerint a köztársasági elnök képviseli a Szlovén Köztársaságot és ő 

hadsereg főparancsnoka.418
 

 

2. A „rendkívüli” hatáskörök a szerb alkotmányban több közjogi szereplő – államfő, 

házelnök, kormányfő – között vannak megosztva. Amikor a szerb Népképviselőház 

nem tud összeülni, a rendkívüli állapot kihirdetéséről szóló határozatot a 

köztársasági-, a házelnök és a kormányfő együttesen hozza meg, a 

                                                           
416

 Lásd: Körösényi–Tóth–Török: i. m.  555. o. 
417

 Szerbia alaptörvényének 111. és 112. szakasza, továbbá Ustav Republike Hrvatske član 94. 
418

 Szlovén Köztársaság alkotmányának 102. szakasza. 
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Népképviselőházra is érvényes feltételek mellett.419
 Amikor a Népképviselőház 

nem tud összeülni, a kormány rendeletet hozhat az emberi és kisebbségi jogoktól 

eltérő intézkedések foganatosításáról, a köztársasági elnök ellenjegyzésével.420
 A 

hadiállapot kihirdetéséről szintén az államfő, a kormányfő és a házelnök dönt, 

amennyiben a parlament akadályoztatva van,421
 valamint ekkor az emberi és 

kisebbségi jogok korlátozásáról is a három közjogi méltóság együttesen dönt.422
 A 

szerb köztársasági elnök az alkotmány értelmében a katonaság parancsnoka, 

Szerbia hadseregének tisztjeit önállóan nevezi ki, mozdítja elő őket és menti fel 

tisztségükből. Horvátországban a „rendkívüli” hatásköröket a horvát alkotmányban 

az államfőre bízták. Amennyiben a Sabor nem tud összeülni, a rendkívüli állapot 

kihirdetéséről szóló rendeletet a köztársasági elnök hozza meg, a miniszterelnök 

ellenjegyzésével.423
 Amikor a Sabor nem tud összeülni, a kormány rendeletet 

hozhat az parlament hatáskörébe tartozó rendkívüli eseményekkel összefüggő 

témákban.424
 Fontos megszorítás, hogy a Sabor legközelebbi ülésén meg kell 

erősíteniük a képviselőknek az így elfogadott rendeleteket és határozatokat. A 

köztársasági elnök az alkotmány értelmében a katonaság parancsnoka, 

Horvátország hadseregének tisztjeit önállóan nevezi ki, mozdítja elő őket és menti 

fel tisztségükből. Szlovéniában „rendkívüli állapot” idején a köztársasági elnök 

rendeleti kormányzást hajthat végre, de bizonyos egyéni jogokat és alapvető 

szabadságokat ezek sem korlátozhatnak, továbbá az parlament első összehívásakor 

ezeket meg kell erősítenie a törvényhozó testületnek.425
 

 

3. A harmadik csoportba azok a feladatkörök tartoznak, amelyek a demokratikus 

intézményrendszer normális működésének egyes periodikusan visszatérő 

helyzeteihez kötődnek, mint például a parlamenti ciklusváltáskor, illetve a 

kormányalakításkor, és -váltáskor meglévő jogkörök. A szerb, a horvát és a szlovén 

köztársasági elnök szerepét közjogilag szűkíti az, hogy a miniszterelnököt nem az 
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 Szerbia alkotmánya 200. szakasz, 5. bekezdés 
420

 Szerbia alkotmánya 200. szakasz, 6. bekezdés 
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 Ustav Republika Srbija 201. član 2. tačka 
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 Ustav Republika Srbija 201. član 4. tačka 
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 Horvát Köztársaság alkotmánya, 101. szakasz, 1. bekezdés 
424

 Horvát Köztársaság alkotmánya, 101. szakasz, 2. bekezdés 
425

 Szlovén Köztársaság alapokmányának 108. szakasza. 
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államfő nevezi ki (csak felkéri), hanem a parlament választja.426
 Azonban a 

hatáskörük szélesedik is, mivel rendelkeznek a parlament feloszlatásának jogával, 

valamint a kormánnyal szembeni bizalmi szavazás léte is megnöveli szerepüket. A 

szerb elnök csak két esetben oszlathatja fel a parlamentet az alkotmánnyal és a 

2007-ben elfogadott Szerbia köztársasági elnökéről szóló törvény értelmében. Az 

első esetben az államfő a kormány előterjesztésével összhangban, jogában áll 

feloszlatni a Népképviselőházat, amennyiben ez indokolt a kabinet részéről. A 

másik lehetőség, hogy a parlament a megalakulását követő 90 napon belül nem 

választja meg a kormányt. A horvát alkotmány értelmében az köztársasági elnök 

köteles együttműködni a kormánnyal külpolitikai kérdésekben Továbbá 

miniszterelnöki ellenjegyzéshez kötött az egyes külképviseleteken dolgozó 

személyek kinevezése is, melyhez a parlament illetékes bizottságának hozzájárulása 

is szükséges.427
 A horvát államfő szerb kollégájához hasonlóan a parlamentet két 

esetben oszlathatja fel az alkotmány 104. szakasza szerint. Egyrészt miniszterelnöki 

ellenjegyzéssel, ha a kormánytól megvonták a bizalmat, másrészt, ha a benyújtástól 

számított 120 napon belül nem fogadja el a Sabor a költségvetést. Szlovéniában a 

parlamentet abban az esetben oszlathatja fel a köztársasági elnök, ha a másodszorra 

miniszterelnöknek ajánlott személyt sem választja meg a Képviselőház.428
 

 

4. A köztársasági elnökök diszkrecionális politikai hatáskörei: 

 a szerb államfő Népképviselőháznak előterjeszti az állami tisztségek hordozóit,429
 

míg a szlovén köztársasági elnök csupán kinevezi őket,430
 

 a szerb és a szlovén köztársasági elnök rendelettel tisztségbe helyezi az ország 

nagyköveteit,431
 

 a horvát államfő népszavazást kezdeményez,432
 

 a horvát köztársasági elnök törvény-előterjesztési joggal és a kormányülésen 

részvételi joggal rendelkezik,433
 

 mindhárom államfő kinevezi és felmenti a hadsereg katonai parancsnokait,434
 

                                                           
426

 Ustav Republike Hrvatske član 98. 
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 Ustav Republika Hrvatske član 99. 
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 Szlovénia alaptörvénye, 111. szakasz, 4. bekezdés 
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 Szerbia alaptörvénye, 112. szakasz, 4. bekezdés 
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 Szlovénia alkotmánya, 107. szakasz, 1. bekezdés 
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 Szerbia alaptörvénye, 112. szakasz, 5. bekezdés, továbbá Szlovénia alkotmánya, 107. szakasz, 1. bekezdés 
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 Horvát Köztársaság alapokmánya, 98. szakasz, 2. bekezdés 
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 Horvát Köztársaság alapokmánya, 102. pontja 
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 kegyelemben részesítenek és kitüntetéseket adományoznak,435
 

 vétójoggal rendelkeznek a törvényhozásban. A szerb államfő egyes törvényeket a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül – sürgősségi eljárás esetén hét napon belül – 

írásbeli indoklással a törvényt újbóli megvitatásra a Népképviselőháznak 

visszautalhatja; horvát és szlovén kollégájának erre nyolc nap áll a rendelkezésére 

(ez az ún. politikai vétó). A szerb rendszerből hiányzik az alkotmányossági vétó 

intézménye, vagyis az államfő jogszabályt nem küldhet az alkotmánybírósághoz 

felülvizsgálatra, míg a horvát és a szlovén köztársasági elnök írásbeli indoklással ezt 

megteheti. 

 Közjogi megkötés nélkül politikai nyilatkozattételi jog illeti meg mindhárom 

államfőt (pl.: politikai beszédet mondhat). 

 A szerb államfő közvetett módon az alkotmánybírák kinevezésére is kihatással 

lehet, ugyanis az államfő tíz jelöltet jelöl, akik közül a parlament választja ki az öt 

leendő alkotmánybírót. 

 

Az államfők saját hatáskörükben a következő jogi aktusokat bocsáthatják ki: 

 Elnöki rendelet tartalmazhatja a törvény kihirdetését, a parlament feloszlatását, a 

nagykövetek kinevezést és visszahívását, kitüntetések adományozását és a hadsereg 

tisztjeinek kinevezését, előléptetését és felmentését. 

 Elnöki határozat tartalmazhatja a parlamenti képviselők választásának kiírását, a 

miniszterelnök-jelölt személyének előterjesztését, a Köztársasági Elnöki Hivatal 

főtitkárának kinevezését, az Elnöki Kabinet vezetőjének kinevezését, az elnöki 

tanácsadók jegyzékét, és egyéb a főtitkárságon dolgozó köztisztviselő kinevezését, 

mely nem tartozik más jogszabályok kihirdetési rendjéhez. 

 Saját illetékessége keretein belül az államfő határozatokat, szabályzatokat, 

parancsokat, rendelkezéseket és más jogi aktusokat hozhat a törvényekkel 

összhangban. 

 

                                                                                                                                                                          
434

 Horvát Köztársaság alapokmánya, 100. szakasz, 1. bekezdése. 
435

 Szerbia alaptörvénye, 112. szakasz, 7. bekezdés és Horvát Köztársaság alapokmánya, 98. szakasz, 4. bekezdése. 
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8.3. Választás és legitimáció 

 

Szerbiában a Milošević-rezsim lezárulása után fel sem merült, hogy a köztársasági 

elnök választásának módján változtassanak, továbbra is dominált a szerb politikában 

megszokott erős perszonalizáció. Az államfő megválasztásáról szóló törvényt először 

2004-ben módosították több alkalommal, majd 2007-ben egy új törvényszöveget 

fogadott el a parlament. Horvátországban a függetlenség elnyerése után, 1992-ben a 

köztársasági elnök választásáról szóló törvény elfogadásakor szintén erős volt a 

perszonalizáció, így az államfőt közvetlenül a választópolgárok választották meg. Az 

államfő megválasztásáról szóló törvényt 1997-ben módosították, mely máig irányadó a 

választások idején. Szlovéniában szintén közvetlenül választják meg a köztársasági 

elnököt, amely pozíciót mindig kimagasló népszerűségnek örvendő személy töltötte be. 

A szlovén államfő választásáról szóló törvényt 1992-ben fogadták el, majd négy 

alkalommal módosítottak rajta. 

Mindhárom vizsgált országban a köztársasági elnököt közvetlen választáson, titkos 

szavazással választják meg a polgárok. A választás napját a házelnök írja ki; Szerbiában 

90 nappal a megbízatás lejárta előtt, oly módon, hogy az a választást követő 60 napon 

belül lezáruljon; Horvátországban szintén 60 nappal a megbízatás lejárta előtt, hogy a 

választást követő 30 napon belül lezáruljon; Szlovéniában pedig az államfő 

mandátumának lejárta előtt 15 nappal korábban.436
 Elnökjelöltet mindhárom országban 

politikai pártok, azok szövetsége, illetve polgárok csoportjai állíthatnak, melyek 

Szerbiában és Horvátországban legalább tízezer támogató aláírást összegyűjtöttek, míg 

Szlovéniában három képviselőházi tag ajánlását vagy 3 000 polgár aláírását.437
 Szerbia 

esetében az államfő-választáson való indulás bejelentését húsz nappal a választás előtt a 

Köztársasági Választási Bizottságnál kell megtenni, Horvátország esetében tizenkét 

nappal előbb az Állam Választási Bizottságnál, Szlovéniában huszonöt nappal korábban 

kell bejelenteni az indulási hajlandóságot és húsz nappal a szavazás napja előtt kell 

leadni a támogató aláírás-íveket a választási bizottságnak. Az államfő megválasztása 

abszolút többségi választási rendszerben történik.438
 Az első fordulóban csak az a jelölt 

                                                           
436

 Ustav Republike Hrvatske član 95, Zakon o volitvah predsednika republike člen 4. 

Forrás: http://www.uradni-list.si/1/content?id=63899 (Letöltve: 2012.08.11.) 
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 A horvát köztársasági elnök megválasztásáról szóló törvény 8. pontja; Zakon o volitvah predsednika republike člen 12. 
438

 Dezső–Tóth: i. m. 40. o. 
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juthat mandátumhoz, aki a szavazatok több mint felét megszerezte. Ha nem volt ilyen 

jelölt, akkor 14 napon belül második fordulót kell tartani, és ilyenkor már a relatív 

többség is elegendő a győzelemhez. A második fordulóba az a két jelölt kerül be, akik 

az első érvényes fordulóban a legtöbb szavazatot kapták. 

A köztársasági elnök közvetlen választása nagyobb legitimációt biztosít számára, így a 

jogköröktől függetlenül nagyobb politikai súlyt és függetlenséget élvez. Az elnök 

hivatali ideje – a parlament négyéves ciklusától eltérően – öt év mindhárom országban, 

és a tisztségre legfeljebb egyszer választhatóak újra a hivatalban lévő államfők.439
 A 

köztársasági elnök nem láthat el más közéleti megbízatást, és nem végezhet egyéb 

hivatásos tevékenységet, azonban politikai összeférhetetlenséget nem mond ki a 

törvény.440
 Az államfő mandátuma a megbízatási idő elteltével, az elnök lemondásával 

vagy felmentésével szűnik meg. 

Az államfők legitimációjának és választásának tárgyalásakor érdemes megvizsgálni, 

hogy a régió többi országában milyen jellemzőkkel bírnak az államfők (lásd 13. számú 

melléklet). Első lényeges jellemző, hogy köztársasági államformával bírnak, tehát 

élükön köztársasági elnök áll. Ennek tisztázása azért fontos, mert ennek következtében 

választással nyerik el megbízatásukat az államfők. Bosznia–Hercegovina kivételével 

mindenhol öt évre nyerik el mandátumukat az elnökök, és egyszer választhatóak újra. 

Bosznia esetében a bosnyákok, horvátok és szerbek egy-egy személyt választanak az 

elnökségbe négy évre, akik nyolchavonta rotálódnak az elnöki poszton. Albániában és 

Koszovóba közvetett módon a parlament kétharmada választja meg az államfőt.441
 A 

többi országban közvetlenül választják meg az államfőt a polgárok, mely megegyezik a 

vizsgált országok esetével. Szerbia kivételével minden ország alkotmánya deklarálja, 

hogy az államfő nem lehet tagja egyetlen pártnak sem, így függetlenséget követelnek 

meg a funkció betöltéséhez.442
 

 

 

                                                           
439

 Szerbia alaptörvényének116. szakasza és Ustav Republike Hrvatske član 94. 
440

 Szerbia alaptörvényének115. szakasza és Ustav Republike Hrvatske član 95. 
441

 Megjegyzendő, hogy a következő koszovói elnökválasztáson már közvetlenül a polgárok fogják 
megválasztani a köztársasági elnököt. 
442

 Tomislav Nikolić a 2012-es szerbiai elnökválasztás győztese felfüggesztette párttagságát, amit 
korábban Boris Tadić nem tett meg. 
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8.3.1. Szövetségi államelnök választása 

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság alkotmánya értelmében a föderációs államelnököt 

a szövetségi törvényhozás választotta meg, közvetlen választásra vonatkozó módosítást 

csupán 2000. július 6-án nyújtott be kezdeményezést a szocialista párt a szövetségi 

parlamentnek. A módosítás értelmében az új szövetségi államfő legfeljebb két négyéves 

ciklus erejéig tölthette volna be a tisztséget. A JSZK, valamint Szerbia és Montenegró 

Államközösségének államelnökeit a 48. számú táblázat tartalmazza. 

48. számú táblázat: JSZK, valamint Szerbia és Montenegró államfői 

 Köztársasági elnök Párt Hivatali idő Megbízatás 

1. Dobrica Ćosić – 1992. június 15. – 1993. június 25. 
parlamenti 

választás 

- Miloš Radulović SPS 1993. június 1. – 1993. június 25. Házelnök 

2. Zoran Lilić SPS 1993. június 25. – 1997. július.23. 
parlamenti 

választás 

3. Slobodan Milošević SPS 1997. július 23. – 2000. október 05. 
parlamenti 

választás 

4. Vojislav Koštunica DSS 2000. október 07.–2003. március 07. 
közvetlen 
választás 

5.* Svetozar Marović DPS 2003. március 07.–2006. június 03. Megállapodás 

Forrás: a szerző munkája 

Megjegyzés: * Szerbia és Montenegró Államközösség. 

 

Az 1992. május 31-én tartott szövetségi parlamenti választások nyomán létrejött 

föderális törvényhozás köztársasági elnökké Dobrica Ćosićot, szerb írót választotta 

meg, majd az 1992. december 20-án felállított újabb szövetségi parlament 85%-os 

többséggel megerősítette szövetségi államfői tisztségében. 1993. június 1-jén Ćosić 

államfőt a szövetségi parlament megfosztotta tisztségétől arra hivatkozva, hogy a 

hadsereg tábornokaival összeesküvést szervezett Slobodan Milošević eltávolítása 

érdekében. Június 25-én a parlament Zoran Lilićet, Miloševićnek engedelmes politikust 

választották meg szövetségi köztársasági elnöknek. 1997. július 15-én a szövetségi 

parlament új államfőt választott, ezúttal Slobodan Miloševićet (aki már kétszer 

betöltötte Szerbia elnöke tisztségét, így nem indulhatott az újraválasztásért). A szavazás 

eredményeként a képviselőházban 88:10 arányban (a 138-ból), a köztársaságok házában 

29:2 arányban (a 40-ből) elnyerte a tisztséget (az ellenzék egy része nem szavazott). 

Ezután a reprezentatív szövetségi elnöki tisztség jogkörei kiterjesztésre kerültek. 

Milošević mandátuma csak 2001 májusában járt volna le, azonban koszovói válság után 

szerveződő ellenzék letörése érdekében 2000 szeptemberére előrehozta az immáron 
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közvetlen elnökválasztás idejét. A 2000. szeptember 24-ei elnökválasztásokon a 

szeptember 28-i jelentés szerint a következő eredmény született: Vojislav Koštunica 

(DOS) 46,4%, Slobodan Milošević (SPS) 38,6%, tehát egyik jelölt sem érte el az első 

fordulóban szükséges 50%+1 szavazatot. A DOS azonban nagygyűléséket szervezett a 

fővárosban és számos nagyvárosban, ahol a választási csalással vádolta meg a hatalmon 

lévőket. Szeptember 29-én Milošević elismerte televíziós nyilatkozatában a vereségét, 

és az újabb eredmények szerint az eredmények hivatalosan a következők voltak: 

Vojislav Koštunica 50,2%, Slobodan Milošević 37,2%, Tomislav Nikolić (SRS) 5,9%, 

Vojislav Mihajlović (SPO) 3%.443
  

8.3.2. Szerbiai elnökválasztások 

Szerbiában 1989-től összesen négy köztársasági elnököt választottak meg, és további 

négy időszakban a házelnök helyettesítette a köztársasági elnököt hivatali pozíciójában 

(lásd 49. számú táblázat). 

49. számú táblázat: Szerbia államfői 

 Köztársasági elnök Párt Hivatali idő Megbízatás 

1. Slobodan Milošević SPS 1991. január 11. – 1997. július 23. választás 

- Dragan Tomić SPS 1997. július 23. – 1997. december házelnök 

2. Milan Milutinović SPS 1998. január – 2002. december 29. választás 

- Nataša Mićić GSS 2002. december 29. – 2004. február 4. házelnök 

- Dragan Maršićanin DSS 2004. február 4. – 2004. március 3. házelnök 

- Vojislav Mihajlović SPO 2004. március 3. – 2004. március 4. házelnök 

- Predrag Marković G17Plus 2004. március 4. – 2004. július 11. házelnök 

3. Boris Tadić DS 2004. július 11. – 2012. április 05. választás 

- Slavica Đukić-Dejanović SPS 2012. április 05. – 2012. május 31. házelnök 

4. Tomislav Nikolić SNS 2012. május 31.– választás 

Forrás: a szerző munkája 

 

                                                           
443

 Milošević csak azután ismerte el vereségét, hogy tanácskozott Ivanov orosz külügyminiszterrel. 
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1990. december 9-én a köztársasági parlamenti választással egyidőben megtartott 

szerbiai elnökválasztáson az első fordulóban már megszerezte a szavazatok több mint 

ötven százalékát Slobodan Milošević (lásd. 50. számú táblázat). 

50. számú táblázat: Az 1990. decemberi elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

1990.12.09. I. forduló 
Slobodan Milošević SPS 3 285 799 65,34 Érvényes (71,5%)/ 

eredménytelen Vuk Drašković SPO 824 674 16,40 

Forrás: Goati: i. m. 210. o. 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

Az 1992. december 20-ai elnökválasztáson a korábbi államfő, Slobodan Milošević 

ismét első fordulóban megszerezte a szavazatok abszolút többségét, így legyőzte a 

hatalmát megtörni kívánó és az ellenzék nagy részének támogatását élvező szövetségi 

miniszterelnököt, Milan Panićot (lásd 51. számú táblázat). 

51. számú táblázat: Az 1992-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

1992.12.20. I. forduló 
Slobodan Milošević SPS 2 515 047 53,24 Érvényes (69,7%)/ 

eredményes Milan Panić Polgárok csoportja 1 516 693 32,11 

Forrás: Goati: i. m. 216. o. 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

A parlamenti választásokkal egyidőben megtartott elnökválasztás első fordulójában 

egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok abszolút többségét. Az október ötödiként 

megtartott második forduló viszont érvénytelen volt, mert a részvételi arány nem érte el 

az 50%-os szintet (lásd 52. számú táblázat). Az elnökválasztás érdekessége volt, hogy 

azt az albánokon kívül a Demokrata Párt és a Szerb Polgárok Szövetsége is bojkottálta. 

 

52. számú táblázat: Az 1997. szeptemberi-októberi elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

1997.09.21. I. forduló 
Zoran Lilić SPS 1 474 924 37,70 Érvényes (57,4%)/ 

eredménytelen Vojislav Šešelj SRS 1 126 940 27,28 

1997.10.05. II. forduló 
Vojislav Šešelj SRS 1 733 859 49,10 Érvénytelen (48,97%)/ 

eredménítelen Zoran Lilić SPS 1 691 354 47,89 

Forrás: Goati: i. m. 2017.–218. o. 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
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Az 1997-es megismételt elnökválasztáson végül a szocialisták a korábbi jugoszláv 

külügyminisztert Milan Milutinovićot indították, akinek sikerült legyőznie Vojislav 

Šešeljt čs Vuk Draškovićot (lásd 53. számú táblázatot). 

53. számú táblázat: Az 1997-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

1997.12.07. I. forduló 
Milan Milutinović SPS-JUL-ND 1 665 822 43,70 Érvényes (52,75%)/ 

eredménytelen Vojislav Šešelj SRS 1 227 076 32,19 

1997.12.21. II. forduló 
Milan Milutinović SPS-JUL-ND 2 181 808 59,23 Érvényes (50,98%)/ 

eredményes Vojislav Šešelj SRS 1 383 868 37,57 

Forrás: Goati: i. m. 218.–219. o. 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

2002 decemberében lejárt Milutinović megbízatása, azonban az új államfő 

megválasztása sikertelennek bizonyult, mivel a szavazáson való részvétel folyamatosan 

érvénytelen volt (lásd 54. számú táblázat). 

54. számú táblázat: Sikertelen államfőválasztások 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazatszám Eredmény 

2002.09.29. I. forduló 
Vojislav Koštunica DSS 1 123 420 Érvényes (55,50%)/ 

Eredménytelen Miroljub Labus G17Plusz 995 200 

2002.10.13. II. forduló 
Vojislav Koštunica DSS 1 991 947 Érvénytelen 

(45,46%) Miroljub Labus G17Plusz 921 094 

2002.12. 08. I. forduló 
Vojislav Koštunica DSS 1 699 098 Érvénytelen 

(45,17%) Vojislav Šešelj SRS 1 063 296 

2003.11.16. I. forduló 
Tomislav Nikolić SRS 1 166 896 Érvénytelen 

(38,80%) Dragoljub Mićunović DOS 893 906 

Forrás: RIK 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

Életbe lépett az alkotmány azon rendelkezése, mely szerint a köztársasági elnök 

akadályoztatása esetén, vagy ha megbízatása még a megválasztási idő letelte előtt 

megszűnik, a házelnök jogosult a helyettesítésére legfeljebb három hónapig. Ennek 

megfelelően, 2002 decemberében Nataša Mićić házelnök átvette az államfői 

feladatokat, azonban az érvénytelen elnökválasztások következtében 2004 februárjáig 

töltötte be az elnök szerepét. További két házelnöki helyettesítés alatt módosították az 

elnökválasztásról szóló törvényt: az első fordulóban is eltörölték az ötven százalékos 

érvényességi feltételt. Ezután 2004 nyarán Boris Tadić, a Demokrata Párt elnökének 

sikerült megszereznie a szükséges szavazatszámot, és Szerbiának újra lett köztársasági 

elnöke (lásd 55. számú. táblázat). 
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55. számú táblázat: A 2004-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

2004.06.13. I. forduló 
Tomislav Nikolić SRS 954 339 30,60 Érvényes (47,76%)/ 

eredménytelen Boris Tadić DS 853 584 27,37 

2004.06.24. II. forduló 
Boris Tadić DS 1 681 528 53,24 Érvényes (48,35%)/ 

eredményes Tomislav Nikolić SRS 1 434 068 45,40 

Forrás: RIK 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

A házelnök a következő elnökválasztást 2008. januárjára írta ki. Összesen kilenc jelölt 

jelentette be indulási szándékát, közülük valamennyien a parlamenti pártok elnökei 

voltak. Tadić a második forduló előtt megszerezte a liberálisok és a magyar kisebbség 

támogatását, és úgy tűnt, hogy a Szerbiai Demokrata Párt és az Új Szerbia is 

valószínűleg őt támogatja majd; Koszovó elszakadása miatti csalódás azonban a 

radikális-nacionalista Nikolić győzelmi esélyeit tovább növelte.  

Tadićnak az utolsó pillanatban, 2008 januárjában sikerült megkötnie azt az energetikai 

megállapodást Oroszországgal, melynek következtében az oroszok a Déli Áramlat 

gázvezetékben Szerbián és Bulgárián keresztül fognak földgázt szállítani Közép-

Európába, továbbá a Gazprom leányvállalata versenyeztetés nélkül vásárolhatta meg a 

Szerbiai Kőolajipari Vállalat többségi részesedését.444
 Elemzők szerint Vlagyimir 

Putyin is Tadić-ot szerette volna ismét elnökként látni, ezért történtek meg az említett 

tranzakciók is. Boris Tadić az első fordulós bizonytalankodás után második fordulós 

kampányában már egyértelműen Szerbia európai irányultságát támogatta. Vojislav 

Koštunica miniszterelnök a kampány idején sokáig habozott: Tadić támogatását a 

kormánykoalíciós szerződés felülvizsgálatához, új feltételekkel való elfogadáshoz 

kötötte, amit a regnáló államfő visszautasított. Végül az elnökválasztás második 

fordulója előtt Koštunica elárulta Tadićot, kormánykoalícióbeli partnerét, amikor 

kijelentette, hogy nem áll oda egyetlen elnökjelölt mögé sem, s ezzel tovább nőttek 

Nikolić esélyei.445
 A felfokozott kampány során Boris Tadićnak ismét sikerült 

megszereznie a szavazatok többségét, így tovább folytathatta elnöki megbízatását (lásd 

56. számú táblázat). 

 

                                                           
444

 A szerb-orosz gazdasági kapcsolatkról lásd Berencsi Gábor: Szerb-orosz gazdasági kapcsolatok – gazdasági racionalitás vagy 
reálpolitika? MKI-elemzés 2013./01. Forrás: http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=VWKESL (Letöltve: 2013.02.20.) 
445

 Juhász Adrienn Lilla–Szilágyi Imre: A szerb háromszög: az elnökválasztás és következményei. MKI-tanulmányok 2008/7. 15. o. 
Forrás: http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=TGZQSL (Letöltve: 2010.12.11.) 
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56. számú táblázat: A 2008-as elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

2008.01.20. I. forduló 
Tomislav Nikolić SRS 1 646 172 39,99 Érvényes (61,37%)/ 

eredménytelen Boris Tadić DS 1 457 030 35,39 

2008.02.03. II. forduló 
Boris Tadić DS 2 304 467 50,31 Érvényes (68,14%)/ 

eredményes Tomislav Nikolić SRS 2 197 155 47,97 

Forrás: RIK 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

2012 tavaszán Boris Tadić lemondott, mivel indoklása szerint célszerű volt a májusban 

tartandó parlamenti és helyhatósági választásokkal egyazon napra kiírni az 

elnökválasztást is, valójában azonban abban bízott, hogy pártjának tud segíteni azzal, ha 

az elnökválasztási kampányt is ekkor tartják. Boris Tadić harmadszor is elindult az 

elnöki székért, tehette, mivel az alkotmányt a megválasztása után fogadták el, így a 

kétszeri elnöki megbízatás csak akkortól volt érvényes rá. A felfokozott kampányban a 

demokrata, európa-barát Tadić ellenfele ugyanaz a Tomislav Nikolić volt, aki korábban, 

csak immáron a Szerb Haladó Párt vezetőjeként. Sok elemző meglepetésére a választók 

ez alkalommal Nikolićnak szavaztak bizalmat az államvezetés terén (lásd 57. számú 

táblázat). 

57. számú táblázat: A 2012-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

2012.05.06. I. forduló 
Boris Tadić DS 989 454 25,31 Érvényes (57,73%)/ 

eredménytelen Tomislav Nikolić SRS 979 216 25,05 

2012.05.20. II. forduló 
Tomislav Nikolić SRS 1 552 063 49,57 Érvényes (46,26%)/ 

eredményes Boris Tadić DS 1 481 952 47,31 

Forrás: RIK 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

 

8.3.3. Horvát elnökválasztások 

Az ország önállósága alatt, 1992-től összesen három köztársasági elnöke volt 

Horvátországnak, és két esetben a házelnök helyettesítette az államfőt (lásd 58. 

számú táblázat). 
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58. számú táblázat: Horvátország államfői 

 Köztársasági elnök Párt Hivatali idő Megbízatás 

1. Franjo Tuđman HDZ 1992. augusztus 12. – 1999. november 26. választás 

- Vlatko Pavletić HDZ 1999. november 26. – 2000. február 2. házelnök 

- Zlatko Tomčić HSS 2000. február 2. – 2000. február 18. házelnök 

2. Stjepan Mesić HNS 2000. február 18. – 2010. február 18. választás 

3. Ivo Josipović SDP 2010. február 18. – választás 

Forrás: a szerző munkája 

 

A horvát függetlenség elnyerése után 1992-ben megrendezett választásokon a HDZ 

színeiben Franjo Tuđman elsöprő győzelmet aratott ellenfelein (lásd 59. számú táblázat)  

59. számú táblázat: Az 1992. augusztus 2-ai elnökválasztás eredményei 

Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

Franjo Tuđman HDZ 1,519,100 56.73 
Érvényes (74,90%), 

eredményes 
Dražen Budiša HSLS 585,535 21.87 

Savka Dabčević-Kučar HNS 161,242 6.02 

Forrás: Kasapović: i. m. 100. o. 

 

1997-ben lejárt Tuđman elnök első ötéves mandátuma, azonban a választásokon ismét 

fölényes sikert ért el, mivel már az első fordulóban megszerezte a szükséges 

szavazatszámot. (lásd 60. számú táblázat). 

60. számú táblázat: Az 1997-es elnökválasztás eredményei 

Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

Franjo Tuđman HDZ 1,337,990 61.41 
Érvényes (54,62%), 

eredményes 
Zdravko Tomac SDP 458,172 21.03 

Vladimir Gotovac HSLS 382,630 17.56 

 Forrás: DIP-RH 

 

1999. őszén már érezhető volt, hogy a hivatalban lévő Tuđman elnök egészsége 

megromlott, ezután a tisztségét a parlament elnöke, Vlatko Pavletić vette át. 2000. 

február 2-tól új parlament alakult, melynek elnöke Zlatko Tomčić helyettesítette a 

köztársasági elnököt az új hivatalba lépéséig. A következő elnökválasztást 2000. január 

24-én tartották meg kilenc jelölttel (lásd 61. számú táblázat). 
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61. számú táblázat: A 2000-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

2000.01.24. I. forduló 
Stjepan Mesić HNS 1,100,671 41.11 Érvényes (62,98%), 

eredménytelen Dražen Budiša HSLS, SDP 741,837 27.71 

2000.02.07. II. forduló 
Stjepan Mesić HNS 1,433,372 56,01 Érvényes (60,88%), 

eredményes Dražen Budiša HSLS, SDP 1,125,969 43,99 

Forrás: DIP-RH 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

2004 végéig tizenhárom államfő-jelölt nyújtotta be indulási szándékát az Állami 

Választási Bizottsághoz. A 2005 januári válaszási eredményt a 62. számú táblázat 

tartalmazza. 

62. számú táblázat: A 2005-ös elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

2005.01.02. I. forduló 
Stjepan Mesić HNS 1.089.398 48,92 Érvényes (50,57%), 

eredménytelen Jadranka Kosor HDZ 452.218 20,31 

2005.01.16. II. forduló 
Stjepan Mesić HNS 1.454.451 65.93% Érvényes (51,04%), 

eredményes Jadranka Kosor HDZ 751.692 34.07% 

Forrás: DIP-RH 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

Stjepan Mesić miután második mandátumát is kitöltötte, az államfőválasztás napját 

2009. december 27-ére tűzták ki. A választáson tizenkét jelölnek sikerült összeszednie a 

szökséges aláírásokat (lásd 63. számú táblázat). A szociáldemokraták jelöltjének, Ivo 

Josipovićnak a második fordulóban sikerült legyőznie a zágrábi polgármestert, Milan 

Bandićot, mivel a szavazatok 60%-át szerezte meg. A HDZ vereségét az mutatja, hogy 

jelöltjük Andrija Hebrang már az első fordulóban alulmaradt;446
 a vereség után 

rivalizálási harc robbant ki a korábbi korrupciós botrányba került HDZ elnök Ivo 

Sanader és a regnáló pártelnök Jadranka Kosor között.447
 

63. számú táblázat: A 2009-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % 

2009.12.27. I. forduló 
Ivo Josipovič SDP - 32,42 

Milan Bandič - - 14,83 

2010.01.10. II. forduló 
Ivo Josipovič SDP 1.339.385 60,26 

Milan Bandič - 883.222 39,74 

 Forrás: DIP-RH 

 Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavaztot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

                                                           
446

 Dorogman László: Horvátország: új elnökkel irány az EU? Európai Tükör 2010/3. szám. 40.o. 
447

 Szilágyi Imre: A horvátországi hatalmi vetélkedés okai. Kosor győzelme Sanader felett. MKI-tanulmányok 
2010/2. 3. o. Forrás: http://www.kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=RKSHJL (Letöltve: 2010. március 10.) 
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8.3.4. Szlovén elnökválasztások 

Szlovéniának négy köztársasági elnöke volt a függetlenné válás óta, melyet a 64. számú 

támlázat tartalmaz. 

64. számú táblázat: Szlovénia államfői 

 Köztársasági elnök Párt Hivatali idő Megbízatás 

1. Milan Kučan – 1990. május 10. – 2002. december 22. választás 

2. Janez Drnovšek 
LDS 

(GPR) 
2002. december 22. – 2007. december 23. választás 

3. Daniko Türk 
– 

(SD, Zares) 
2007. december 23. – 2012. december 22. választás 

4. Borut Pahor SD 2012. december 22. – választás 

Forrás: a szerző munkája. 

Szlovénia függetlenné válásakor Milan Kučan töltötte be az államfői pozíciót, majd 

1992-ben új választásokat tartottak a köztársasági elnöki pozícióért, melyet Kučanak 

sikerült fölényesen megőriznie (lásd 65. számú táblázat). 

65. számú táblázat: Az 1992-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

1992.12.06. I. forduló 
Milan Kučan – 795 012 63,93 Érvényes (85,78%), 

eredményes Ivo Bizjak SKD 262 847 21,14 

Forrás: European Elections Database 

Megjegyzés: A két legtöbb szavazatot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

Kučannak sikerült megőriznie népszerűségét az önálló államiság kiépítése során, így az 

1997-es elnökválasztást is sikeresen megnyerte, azonban támogatottsága csökkent, de 

ellenfeleit még így is magasan túlszárnyalta (lásd 66. számú táblázat). 

 

66. számú táblázat: Az 1997-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

1997.12.23. I. forduló 
Milan Kučan – 578 925 55,54 Érvényes (68,65%), 

eredményes Janez Podobnik SLS 191 645 18,39 

Forrás: European Elections Database 

Megjegyzés: A két legtöbb szavazatot kapott jelöltet tüntettem fel. 
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Mivel Kučan kitöltötte második mandátumát is, ezért nem indulhatott a 2002-es 

elnökválasztáson. Távolmaradása immáron kedvezett más jelölteknek is, így az 

államfőválasztást Janez Drnovšek miniszterelnök nyerte meg, igaz erre csak a második 

fordulóban került sor (lásd 67. számú táblázat). 

 

67. számú táblázat: A 2002-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

2002.11.10. I. forduló 
Janez Drvošek LDS 508 114 44,39 Érvényes (72,04%), 

eredménytelen Barbara Brezigar – 352 520 30,80 

2002.12.01. II. forduló 
Janez Drvošek LDS 586 263 56,58 Érvényes (65,24%), 

eredményes Barbara Brezigar – 449 995 43,42 

Forrás: European Elections Database 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavazatot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

Drnovšek mandátuma lejárta után nem kívánt újrázni, így a pártok és azok szövetségeik 

újabb jelölteket állítottak a 2007-es államfőválasztáson. Az eredmények következtében 

Szlovéniának ismét egy baloldali érzelmű köztársasági elnöke lett, habár 

pártfüggetlenként nyerte meg a választásokat, de sokat nyomott a latba az ENSZ 

kereteiben betöltött tevékenykedése diplomataként, így a második fordulóban fordítani 

tudott korábbi támogatottságán (lásd 68. számú táblázat). 

 

68. számú táblázat: A 2007-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

2007.10.21. I. forduló 

Lojze Peterle 
– 

(SDS, SLS, NSi) 
283 412 28,73 

Érvényes (57,67%), 
eredménytelen 

Danilo Türk 

– 

(SD, Zares, 

DeSUS, AS) 

241 349 24,47 

2007.11.11. II. forduló 

Danilo Türk 

– 

(SD, Zares, 

DeSUS, AS) 

677 333 68,03 
Érvényes (58,46%), 

eredményes 

Lojze Peterle 
– 

(SDS, SLS, NSi) 
318 288 31,97 

Forrás: European Elections Database 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavazatot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

 

2012-ben Danilo Türk mandátumának lejártakor az elnökválasztáson több elnök-jelölt is 

a baloldali szavazók támogatását kívánta megszerezni, ebben a különös helyzetben a 

regnáló Türknek Borut Pahor nemrég leváltott miniszterelnök lett az egyik kihívója, 

majd le is győzte a második forduló alkalmával (69. számú táblázat). 
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69. számú táblázat: A 2012-es elnökválasztás eredményei 

Dátum Forduló Elnökjelölt Párt Szavazat % Eredmény 

2012.11.11. 
I. 

forduló 

Borut Pahor SD 326 006 39,87 Érvényes 
(48.41%), 

eredménytelen 
Danilo Türk – 293 429 35,88 

2012.12.02. 
II. 

forduló 

Danilo Türk – 231 971 32,63 Érvényes 
(42.41%), 

eredményes 
Borut Pahor SD 478 859 67,37 

Forrás: European Elections Database 

Megjegyzés: Az I. fordulónál a két legtöbb szavazatot kapott jelöltet tüntettem fel. 
 

8.4. Karrierút, rekrutáció, párthovatartozás 

 

A közjogi hatáskör és a választás módja mellett a köztársasági elnök tényleges politikai súlyát 

befolyásolja az is, hogy milyen személy tölti be az elnöki funkciót.448
 A félelnöki rendszerben a 

vezető kormánypárt egyes számú politikusai versengenek az elnöki tisztségért, s a 

megválasztott államfő pártjában (vagy a választási szövetségében) utána következő politikusok 

valamelyikét nevezi ki kormányfőnek. A parlamentáris köztársaságokban az alkotmányos és 

politikai hatalmi súlypont egyértelműen a kormányfő körül van, s az elnök alkotmányos 

hatásköre igen korlátozott. A győztes párt vezetője adja a miniszterelnök személyét, míg 

államfőnek ugyanazon kormánypárt valamely köztiszteletben álló (de másod- vagy 

harmadrangú) politikusát jelölik. 

A közjogi feltételrendszer következtében sajátos jellemzőkkel bír a szerb államfő. A közvetlen 

választás következtében a félelnöki rendszerre jellemzően, általában a kormánypárt vezetője 

válik köztársasági elnökké, nem pedig a parlamentáris rendszerre jellemző másodvonalbéli 

politikus. Az alkotmányos jogkörök szűk volta csökkenti a köztársasági elnök mozgásterét, de a 

magas legitimáció és a széles önálló munkavégzés (például miniszteri ellenjegyzés hiánya) 

megnöveli az államfő erejét, így „közepesen erős” hatalommal rendelkezik a szerb köztársasági 

elnök. 

A szerb köztársasági elnök karrierútjának elemzése rámutat arra a fontos tényezőre, hogy 

mindegyik személy valamely párt tagja volt. Közülük kettő pártelnök is volt egyben, míg 

Milutinović „megbízható” személyisége miatt „kapta” a jelölést Miloševićtől.449
 További fontos 

jelenség, hogy az államfők civil foglalkozást csak rövid ideig gyakoroltak: Milošević a 
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 Milan Milutinovic biografija. Forrás: http://www.novine.ca/arhiva/2003/21_01_03/yu.html (Letöltve: 2012.08.25.) 
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Technogas és a Beobanka elnöke is volt rövid ideig,450
 Milutinović a Szerbiai Nemzeti 

Könyvtár igazgatója volt 1983 és 1989 között, míg Tadić egy belgrádi gimnáziumban dolgozott 

pszichológusként.451
 Tomislav Nikolić szegény családban született, technikusi középiskola 

elvégzése után a városi karbantartási osztályon dolgozott, majd műszaki igazgató lett. 1990-ben 

belépett a Radikális Néppártba, majd Vojislav Šešeljjel megalaptotta a Szerb Radikális Pártot 

1991-ben. 2008-ig ennek a pártnak a második embere volt, majd szakított a radikális 

elképzelésekkel és megalapította saját konszolidált pártját a Szerb Haladó Pártot.452
 Az 

államfők karrierjükben és a funkció elnyerésében a pártháttér dominált, amit jól bizonyít, hogy 

milyen politikai aktivitásuk volt korábban (lásd 14. számú melléklet). 

A három horvát köztársasági elnök karrierútjának elemzése szerint szintén fontos a párttagság 

léte, sőt az első kettő a párt elnöke is volt korábban.453
 Tuđman és Mesić esetében megjelenik a 

szocialista rendszerrel való viszony és 2-3 évig tartó börtönbüntetés is. További fontos jelenség, 

hogy az államfők civil foglalkozást csak rövid ideig gyakoroltak: Tuđman és Mesić politikai 

személyiségek voltak, míg Josipović megpróbált egyensúlyozni a Horvát Kommunista Párt és a 

szakmai élete között. Legtekintélyesebb szakmai karriert is a jelenlegi elnök ért el: a jogi karon 

több büntetőjogi tárgy előadója volt, emellett a zeneakadémián is óraadónak számított. 

Kiemelkedő szerepvállalásának számít, hogy Horvátországot képviselte a Nemzetközi 

Bíróságon (ICJ) és a Volt Jugoszlávia területén elkövetett bűntetteket vizsgáló Nemzetközi 

Törvényszéken (ICTY) (lásd 15. számú melléklet). 

Szlovénia államfői közül Milan Kučan a Ljubljanai Egyetem szerzett jogi diplomát, majd a 

szlovén kommunista ifjúsági szövetségben dolgozott, ahonnan átkerült a pártapparátusba. 1982 

és 1989 között a pár delegáltjaként a szövetségi pártelnökség tajga volt, majd elnöke. 1990-től 

1992-ig a szlovén államelnökség elnöke, majd 1992 és 2002 között Szlovénia első köztársasági 

elnöke.454
 Janez Drnovšek életrajzát a miniszterelnökök karrierútjáról szóló fejezetben már 

feltüntettem. Danilo Türk diplomataként Szlovéniának a nemzetközi politikai életben történő 

fontos eseményein játszott kiemelkedő szerepet. Jogászként együttműködött a Amnesty 
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 Odrastanje malog firera. Forrás: http://www.forumpolitika.org/showthread.php/1-Nezvanicna-

biografija-Boris-Tadic-Odrastanje-malog-Firera (Letöltve: 2012.08.13.) 
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 Tomislav Nikolić – Biografija. 

Forrás: http://www.predsednik.rs/mwc/default.asp?c=101000&g=20060904141200&lng=cir&hs1=0 

(Letöltve: 2012.08.13.) 
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(Letöltve: 2012.08.13.) 
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Internationallel a jugoszláviai emberi jogok feltérképezésében, majd az 1980-as évek második 

felében az ENSZ szakosított szerveinél töltött be pozíciókat. 1992-től ő képviselte a független 

szlovén államot a nemzetközi szervezetben. 2000 és 2005 között az ENSZ főtitkár-helyettese 

volt, majd ezután hazatért és dékán-helyettesként dolgozott Ljubljanában. Kiemelkedő szerep 

hárult rá, amikor Szlovénia az ENSZ BT nem állandó tagja lett, továbbá megválasztása után 

2008 első felében, amikor Szlovénia látta el az Európai Unió soros elnöki funkcióját.455
 Borut 

Pahor életpályája a szlovén miniszterelnökökről szóló alfejezetben olvasható. (A szlovén 

államfők karrierútját az 16. számú melléklet tartalmazza.) 

 

8.5. Államfői szerepfelfogások és jogkörértelmezések 

 

Szerbiában Milan Milutinović saját bevallása szerint a szocialista párt bukása után sem 

Miloševićtyel, sem a pártjával nem tartotta fenn a kapcsolatot; továbbá kijelentette: „fél Hágától, 

önként nem adja fel magát, de ha viszik, akkor nem tanúsít ellenállást“.456
 A 2000 és 2002 

decembere közötti elnökségét a túlélés határozta meg; nem törekedett a DOS-szal való nyílt 

konfrontálódásra, sőt a politikai napirendet sem kívánta uralni. Egyetlen célja az volt, hogy a 

hágai Nemzetközi Törvényszék elé minél később kerüljön. 

Boris Tadić első elnöksége idején, külpolitikai területen volt igen aktív. Hivatalba lépése után 

menesztette Szerbia amerikai nagykövetét, első szerb államfőként XVI. Benedek pápánál tett 

látogatást és helyreállította a korábbi rossz kapcsolatokat; számos ország államfőjével folytatott 

tárgyalásokat; majd hivatali ideje alatt, 2006-ban vált függetlenné Montenegró, mellyel 

továbbra is baráti kapcsolatot kívánt fenntartani. A szerb kormánnyal kevés összetűzése támadt, 

amelyeket azonban háttértárgyalásokon sikerült elsimítaniuk a feleknek. 2008-as újraválasztása 

után továbbra is a külkapcsolatokban dominált tevékenysége. Az elnökválasztás után azonnal 

Koszovó függetlenségével kellett számolnia. Az Európai Unió tagállamai mellett Oroszország, 

Kína vezetőivel fűzte szorosabbra a kapcsolatát; emellett a szomszédos államok közös 

fellépésére összpontosított, valamint kísérletet tett 2009 tavaszán az „El nem kötelezett 

országok” szervezetének újjáélesztésére Egyiptomban. A szerbiai hadsereg főparancsnokaként 

a hadsereg reformjára koncentrált, aminek következtében többek között eltörölték a sorkatonai 

szolgálatot. (A szerb államfő szerepfelfogásáról lásd a 17. számú mellékletet). 
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Horvátország esetében az államfői szerepfelfogások elemzésénél különbséget kell tennünk 

a kormányzati rendszerek két típusa között, mivel eltérő logika érvényesül bennük. A 

félelnöki korszakban Franjo Tuđman, mint köztársasági elnök a végrehajtásnak éppúgy a 

részese volt, mint a miniszterelnök, így kettejük együttműködésén múlt az ország sorsa. 

Mivel ebben a tíz évben a HDZ volt kormányon, melynek Franjo Tuđman volt egyben az 

elnöke is, nagymértékű összefonódás volt megfigyelhető, és természetes volt azon jelenség, 

hogy a köztársasági elnök teljes mértékben támogatta a kormányokat, és nem helyezkedett 

velük szembe, mivel valójában az ő elképzelései szerint dolgoztak a miniszterelnökök. 

A 2000-től kezdődő parlamentáris korszakban megváltozott maga a logika és az államfők 

támogatottsága is. Parlamentáris rendszerhez hűen a köztársasági elnököknek reprezentatív, 

szimbolikus feladatokat írtak elő az alkotmányban, fő hatásköreik a választások idején és a 

kormányokkal kapcsolatos feladatokat láttak el. Stjepan Mesić a Horvát Nemzeti Párt 

támogatásával szerezte meg két cikluson keresztül is az államfői tisztséget, azonban egy 

rövid időszaktól eltekintve ellentétes pártok és pártkoalíciók voltak kormányon. Ez az 

ellentmondás azonban nem vezetett konfliktushoz sem Stjepan Mesić sem pedig Ivo 

Josipović megbízatási ideje alatt (lásd 18. számú mellékletet). 

Mint láthattuk korábban, Szlovéniában az államfőnek reprezentációs feladatokat ír elő az 

alkotmány, így szerepfelfogását ez nagymértékben körülhatárolja. A szlovén államfők 

azonban gyakran kerültek a kormánnyal vitába, igaz ez javarészt a feladatkörük pontos 

meghatározása érdekében történt, és ekkor aktivizálódtak a köztársasági elnökök. Első 

komoly vitára 1993-ban került sor, amikor az államfő főparancsnoki funkcióját és 

illetékességi körét kellett meghatározni.457
 A másik két esemény az 1996-os és a 2011-es 

parlamenti választásokhoz köthető. Az 1996-os választáson az a probléma merült fel, hogy 

mindkét oldalnak ugyanannyi képviselője volt a Képviselőházban, így nem volt egyszerű 

eldönteni, hogy ki is kaphat elsőként kormányalakítási megbízást az államfőtől. A 2011-es 

választásoknál pedig a köztársasági elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az alkotmány tág 

manőverezési lehetőséget biztosít számára, ugyanis nem írja elő, hogy a legtöbb 

mandátumot szerzett párt vezetőjét kell mindenképp megbíznia kormányalakítással.458
 (A 

szlovén államfők szerepfelfogását lásd az 19. számú mellékletben). 
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DIVERGENCIA VS. KONVERGENCIA? 

Az értekezés alaphipotézise szerint Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai 

rendszerének több hasonlósága van, mint különbsége. Ezen összegzésben a vizsgált 

országok konvergenciáját és divergenciáját kívánom alátámasztani a tartalmi rész 

összefoglalásával. 

A három vizsgált ország alkotmányos fejlődését vizsgálva bemutattam, hogy Szerbiában 

több írott alkotmány is elfogadásra került a függetlenség kikiáltása óta, míg 

Horvátországban és Szlovéniában ez váratott magára az Osztrák–Magyar Monarchiában 

való részvétel miatt. A három ország azonban a huszadik században azonos utat választott 

és 1918-tól kezdődően közös államban éltek, ahol azonos hatalmi viszonyok jellemezték a 

politikai rendszereiket. Fontos felhívni a figyelmet, hogy ezen együttélés folyamán az eltérő 

eszmék következtében már kimutathatóvá vált a kölönbség is a három szláv „törzs” között, 

mely a függetlenné váláskor ismét megjelent. Tehát ebben a XX. századi együttélésben 

habár, mind a királyságban mind pedig az első és második Jugoszláviában azonos 

kormányzati viszonyok jellemezték őket, ez mégsem tudta megakadályozni az önállóság 

iránti igényüket. Ezen közös „gyökerek” kihatnak a mai alkotmányos tradícióikra is, mely 

általában megegyezik a balkáni államok rezsimjeinek hagyományaival.  

Közös hasonlósága a szerbeknek és a horvátoknak, hogy az 1990-es években egy autoriter 

rendszer működött, majd az ezredforduló után – eltérő okból – demokratikus államrendszer 

kiépítése következett be, amikor a korábbi hatalmi rendszert nagymértékben átalakították. 

Érdekes jelenség szemtanúi lehetünk, mert Horvátországban parlamentáris kormányformára 

cserélték a korábbi berendezkedést, míg Szerbia esetében „kvázi” félelnöki rendszert hoztak 

létre, tehát ugyanazon időben eltérő kormányformát alakítottak ki. Ami az alkotmányozást 

illeti Szerbia esetében csupán a kétezres évek második felében sikerült demokratikus 

alkotmányt elfogadni, míg a horvátok az 1990-es alkotmányt változtatták meg. Szlovénia 

esetében már a függetlenség után, az 1990-es évek elején lefektették az új intézmények 

alapjait, melyek stabilan léteznek napjainkig. A hatalmi ágak közötti viszonyt ez a 

különbség nemigen befolyásolja, így a parlamentáris jellemzők vannak túlsúlyban 

mindhárom országban. Mint érzékelhető Szlovénia és Horvátország biztosabb alapon állt 

már a függetlenségkor, míg a kormányforma váltás és demokratizálódás a szerbeknél és a 

horvátoknál váratott magára közel tíz évet. 
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Az alkotmányok vizsgálatánál közös vonásként jelent meg, hogy a törvényhozói és a 

kormányzati tisztséget összeférhetetlennek nyilvánították, a hatalmi ágak és a végrehajtás 

szereplőinek dualizmusa valósult meg, továbbá a végrehajtás domináns mindhárom 

politikai rendszerben. Felelősségi kérdésekben eltérő szabályozás jelent meg, mivel a horvát 

és szlovén kormányok a parlamenteknek felelnek munkájukért, a szerb kormányfőnek 

viszont parlament-feloszlatási joga is van. További különbséget jelöl, hogy a szerb 

kormányfő nem emelkedik ki a kabinetből, míg horvát és szlovén kollégája igen. A 

frakciófegyelem is eltérően van jelen a törvényhozásokban, továbbá a kisebbségi vétó 

intézménye a horvát és szlovén ellenzéknek megadatott, míg Szerbiában nem. 

A parlamenttel szembeni hatalmi ellensúlyok közül az alkotmánybíróságok hasonló 

hatáskörrel vannak jelen. A közvetlen demokrácia eszközeként a népszavazás mindhárom 

nemzetet megilleti, azonban Szerbia és Szlovénia polgárait ezen felül a népi kezdeményezés 

és a törvény-előterjesztés joga is megilleti. A jegybank és az államfő ellensúlyi szerepe 

egyaránt háttérbe szorult az országokban. Az ombudsmani rendszernél megfigyelhető, hogy 

amíg Szerbiában háromszintű biztosi rendszert állítottak fel (köztársasági, tartományi, helyi 

szint), addig Horvátországban és Szlovéniában egyetlen országos hatáskörrel bíró 

polgárjogi biztos tevékenykedik – azzal az időbeli megszorítással, hogy míg a szlovének és 

horvátok már az 1990-es években bevezették az intézményt, addig a szerbeknek másfél 

évtized kellett még hozzá. 

A pártrendszerek bemutatásáról szóló fejezetben megjelent mindhárom országban a 

kommunista-antikommunista törésvonal, mely közös és legdominánsabb törésvonalként 

van jelen az országokban. Emellett Szerbiában él még az etnikai konfliktus, amely 

napjainkra nagymértékben veszített súlyából, továbbá az európai integrációhoz fűződő 

viszony, ami azonban a pártok között manapság igen jól kitapinthatóvá vált. 

Horvátországban is megjelent mindkét utóbb említett törésvonal, azonban az etnikai 

feszültségeket az első délszláv válság után rendezték, míg az önálló államiság/EU kérdését 

szintén megoldottnak tekinthetjük. A horvátoknál kevésbé van jelen, de a szlovéneknél 

erősen jelen volt a szekularizáció törésvonala, ami napjainkra szintén mérséklődött. A 

pártrendszerek elemzésénél megállapítható, hogy Szerbiában és Horvátországban hegemón 

pártrendszer alakult ki az 1990-es években, míg Szlovéniában már ekkor létrejött a 

mérsékelt sokpártrendszer; majd a 2000-es évektől a szerbeknél és horvátoknál is mérsékelt 

többpártrendszert alakult ki. Mindhárom országban a párrendszerek koncentrálódásának 
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lehetünk szemtanúi, vagyis a kezdeti pluralizmus után mérséklődött a parlamenti pártok 

száma. További fontos jelenség, mely mindhárom ország közös jellemzője, hogy a 

szélsőjobboldali pártok, valamint a liberális tér kiszorult a törvényhozásból, továbbá, hogy a 

rétegpártok fontos szerepet töltenek be napjainkban az országok politikai életében. 

A negyedik fejezetben a választási rendszerek összehasonlítására törekedtem. Szerbiában, 

Horvátországban és Szlovéniában is azonos módon a köztársasági elnök írja ki a parlamenti 

választásokat, azonban eltérő idő alatt kell lebonyolítani őket mindhárom országban. A 

választókerületek kialakítása eltérően alakul, mivel Szerbia egyetlen országos 

választókerületet alkot, míg Horvátországot tíz kerületre osztották, Szlovéniában pedig 

nyolc választókerületet alakítottak ki. Szerbiában és Horvátországban zárt pártlistás 

szavazás van érvényben, ahol a polgárok pártokra szavazhatnak, míg Szlovéniában 

preferencia-sorrendet állíthatnak fel; a kisebbségek parlamenti részvétele pedig eltérő 

módon, de szabályozva van. Az országos választási bizottságok tagjait eltérő módon 

választják meg, de feladataik azonosak. Az arányos választási rendszerek következtében 

mindhárom vizsgált országban fragmentált parlamentek jönnek létre, megnehezítve a 

kormányzást. 

A parlamenti választások esetében leszögezhető, hogy Szeriba és Horvátország esetében az 

1990-es években nem volt lehetősége más pártnak a hatalmat megszereznie, mint az SPS-

nek és a HDZ-nek; mindkét országban csupán a 2000-es választásokon volt lehetőség 

először, hogy az ellenzék megszerezze a kormányzás lehetőségét. Szerbiában láthatóvá 

válik, hogy míg a 2000-es választásokon az ellenzéki DOS győzött, addig annak 

szétforgácsolódása után 2003-ban már ismét a radikálisok kerültek az első helyre, majd őket 

követte a DSS és a DS. A 2007-es választásokon megfordulta második és harmadik helyen 

a pártok jelenléte. A 2008-as választásokon pedig a demokraták megverték a radikálisokat. 

Nagy változást hozott a 2012-es parlamenti választás, amikor a frissen alapított haladó párt 

nyert, és második helyre szorították vissza a demokratákat. Horvátország esetében az 1990-

es években a HDZ fölénye meghatározó volt, majd 2000-ben és 2011-ben sikerült a 

szociáldemokratáknak megnyerniük a választást. Szlovénia esetében a liberális demokraták 

2008-ig sorra nyerték a választásokat, igaz ingadozó szavazataránnyal. A mások helyért 

folyt az állandó küzdelem, melyből 1992-ben és 1996-ban az SKD, majd 2000-ben és 2004-

ben a Szociáldemokraták kerültek ki másodikként. 2008-ban sikerült az SD-nek először 

legtöbb mandátumot nyernie, majd 2011-ben Szlovéniában is egy új szervezet a Pozitív 
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Szlovénia szerezte meg a legtöbb mandátumot, őt követve az SDS. Összességében 

megállapítható, hogy a választási trendek divergenciát mutatnak a viszgált országokban, 

ugyanis ritkán fordult elő, hogy hasonló ideológiával bíró pártok voltak hatalmon 

egyidőben az említett államokban. 

A törvényhozások jellemzésénél megfigyelhető, hogy a lakosságszámnak megfelelően 

próbálták szabályozni a képviselői helyek számát, így Szerbiában 250, Horvátországban 

151, Szlovéniában pedig 90 honatya van jelen a Képviselőházban, míg 40 fő vesz részt az 

Államtanács munkájában. A képviselőházak hatáskörei megegyeznek, a döntéshozatali 

módoknál tapasztalható különbség. Szerbia esetében csupán egyszerű és abszolút többségi 

szabályok élnek, míg Horvátországban és Szlovéniában organikus törvények is léteznek, 

amelyek elfogadásához és megváltoztatásához az összes honatya kétharmadának a 

szavazata szükséges. A törvényhozatal módja megegyezik a három országban, azzal a 

különbséggel, hogy Szlovéniában három olvasatban történik a jogszabályok elfogadása. A 

parlamenti tisztségeket vizsgálva: az alelnökök száma közel azonos, és mindhárom 

országban létezik a parlamenti titkári tisztség. A kormány ellenőrzését szolgáló 

intézmények mindhárom országban adottak, így a bizalmatlansági indítvány, a bizalmi 

szavazás (kormánnyal vagy miniszterrel szemben), továbbá az interpelláció intézménye is, 

mely szintén bizalmi szavazást vonhat maga után. A kormányok feletti nem szankcionális 

eszközök szintén azonosak, így a politikai nyilvánossággal, a kormány-jelentéssel, a 

költségvetés ellenőrzésével és az ombudsmani munkával lehet ellenőrzést gyakorolni a 

kabinet felett. E tekintetben a három ország konvergenciáját figyelhetjük meg – annyi 

megszorítással, hogy Szlovéniában kétkamarás a törvényhozás, de a többi jellemző 

hasonlóságot mutat. 

A kormányok összehasonlításánál megfigyelhető, hogy a kabinetek belső közjogi 

struktúrája azonos – a kormányfőből, több alelnökből, a miniszterekből és a tárca nélküli 

miniszterekből állnak –; továbbá Szerbiában még megjelent az első miniszterelnök-

helyettesi pozíció is 2008-tól; valamint a kabinetek hatáskörei megegyeznek egymással. A 

szerb, a horvát és a szlovén kormány adminisztratív feladatainak ellátására létrehozták a 

kormányhivatal intézményét, melynek ezután több szervet is alárendelnek. A 

miniszterelnök-választás folyamata azonos mindhárom vizsgált országban. Fontos 

megemlíteni, hogy a kétezres rendszerváltásokat követően a választási rendszer 

függvényében mindig koalíciós kormányzás zajlott Szerbiában és Horvátországban; míg 
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Szlovéniában már a függetlenség óta, amely megnehezítette az ország kormányozhatóságát. 

A kormányfők közjogi–politikai lehetőségeit vizsgálva megállapítható, hogy mindhárom 

országban a vezető típusból elmozdulást történt; Szerbiában szimbolikus szerepbe 

kényszerült a miniszterelnök, míg a horvátoknál és szlovéneknél lavírozni kényszerül a 

koalíciós kormányok miatt. A kormányok és a miniszterelnökök nemzetközi 

összehasonlításánál megállapítottuk, hogy míg a szerb kormányzat a gyenge olasz típusba 

tartozik, addig a horvát és a szlovén kabinet a brit és az olasz modellek között helyezkedik 

el erősségét tekintve. Érdekes az a jelenség, hogy megcserélődött a szerb és a horvát 

kabinetek szerepe, így a korábban gyenge horvát kormányzat a kétezres években 

megerősödött, míg a korábbi közepes szerb autoritású miniszterelnökökből mára gyenge 

kormányfő lett; a szlovén kormányfő megtartotta erős lavírozó jellemzőit. Megállapítható 

tehát a fentiek alapján, hogy a három ország kormányait tekintve divergencia mutatható ki, 

mivel eltérő súlyuk folytán eltérő lehetőségeik is vannak a végrehajtásban, míg a horvát és a 

szlovén kabinet hasonlít egymásra. 

A szerb, a horvát és a szlovén államfő alkotmányos jogkörei megegyeznek, így azonos 

jogosítványokkal rendelkeznek a reprezentatív feladatok területén, a rendkívüli 

helyzetekben, a kormányváltások idején; némi eltérés a diszkrecionális jogköröknél 

figyelhető meg. Az államfőket mindhárom országban közvetlenül a polgárok választják, 

mely megerősíti legitimitásukat a politikai rendszer hatalmi viszonyaiban. Az államfőknél 

szembeötlő hasonlóság, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt választott államfő, 

ilyenkor a házelnökök látták el ideiglenesen a köztársasági elnöki feladatokat. Az államfők 

megválasztásánál kiemelendő, hogy míg az 1990-es években, Horvátországban és 

Szlovéniában is már az első fordulóban sikerült megválasztani a köztársasági elnököt, addig 

az ezredforduló óta egyik jelölt sem nyerte el a mandátumot már az első fordulóban, sőt 

Szerbiában még a választási szabályokon is változtatni kellett. Az államfők rekrutációja 

szintén eltérően alakult az országokban, azonban közös vonás a jogász végzettség magas 

aránya körükben. Az államfők szerepfelfogása szintén hasonlóságot mutatott a vizsgálat 

folyamán, mivel kivétel nélkül mindegyik köztársasági elnök szimbolikus szerepfelfogással 

élt a megbízatási ideje alatt. Azonban fontos kiemelni, hogy amíg a szlovének és a horvátok 

államfői hasonlóak, addig a szerbiai köztársasági elnököt kiemelheti saját feladatának 

értelmezése. 
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A fentebb megfogalmazottak összefoglalásban szereplő jellemzőkkel alá kívántam 

támasztani azt a hipoztézisem miszerint Szerbia, Horvátország és Szlovénia mai 

politikai rendszere hasonlít egymásra és többnyire azonos jellemzőkkel bírnak. A 

konvergenciát támasztja alá a parlamentáris demokrácia bevezetése, a politikai 

törésvonalak hasonlósága, továbbá a pártrenszer mérsékelt sokpártisága és 

koncentrálódása, valamint a napjainkban parlamenti mandátummal bíró pártok 

ideológiai hasonlósága, továbbá a parlamentek jellemzői. A divergencia jegyeit pedig 

alátámasztja a választási szabályok eltérő volta, a választások eredményei, továbbá a 

kormányzatok közötti eltérés, továbbá az államfői szerepek különbözősége. Habár az 

érintett országok hasonló helyzetből indultak az 1990-es években, de eltérő időben 

eltérő szabályokat alkalmaztak és eltérő intézményeket hoztak létre. Megfigyelhető, 

hogy vannak periódusok és elemek, amelyek egyik vagy másik országgal hasonlóságot 

mutat, azonban ezek nem egyeznek meg mindhárom országban. Ennek következtében 

divergencia valósul meg Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerei között, 

amely szerint nem áll fenn hasonlóság közöttük, így a hipotézis nem állja meg a helyét. 

Az elemzés alapján azonban kimutatható bizonyos fejlődési ív, ennek nyomán nagy 

valószínűséggel az európai integráció hatására napjainkra kezd hasonlítani Szlovénia és 

Horvátország, melyet a jövőben Szerbia is követ, így a politikai rendszereik 

konvergenciájára is sor kerülhet ennek következtében. 
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(Letöltve: 2011.11.28.) 

Najprljavija kampanja do sada. Forrás: http://www.b92.net/info/izbori2008/analize.php?nav_id=297784 

(Letöltve: 2012.08.30.) 

Nikica Valentić, Životopis. 

Forrás: http://savjest.com/duznosnik.php?s_osoba_id=3369&title=duznosnici:duznosnik:nikica-

valentic (Letöltve: 2012.04.02.) 

Novi mandatar: Borut Pahor (biografija). Forrás: http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1331100 

(Letöltve: 2012.08.25.) 

Odrastanje malog firera. Forrás: http://www.forumpolitika.org/showthread.php/1-Nezvanicna-biografija-

Boris-Tadic-Odrastanje-malog-Firera (Letöltve: 2012.08.13.) 

Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić. Forrás: http://www.srbijaizbori.com/izborne-liste/pokrenimo-srbiju-

tomislav-nikoli.html (Letöltve: 2012.08.26.) 

Poslovnik. IV. Poslaničke grupe. Forrás: http://www.parlament.rs/narodna-skupstina-/vazna-

dokumenta/poslovnik/poslanicke-grupe-.1333.html (Letöltve: 201202.26.) 

Predsednik Vlade i ministar finansija, Mirko Cvetković.  

Forrás: http://www.srbija.gov.rs/vlada/predsednik.php (Letöltve: 2012.04.02.) 

Predsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova. 

Forrás: http://www.srbija.gov.rs/vlada/predsednik.php (Letöltve: 2012.08.16.) 

Prvi put na izborima devet list. Forrás: http://eizbori.com/prvi-put-na-izborima-devet-lista/ 

(Letöltve: 2012.08.26.) 

Referenduma EU in NATO. Forrás: http://www.dvk.gov.si/referendum/eu-nato/ (Letöltve: 2012.08.07.) 
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Referendumi. Forrás: http://volitve.gov.si/ (Letöltve: 2012.08.07.) 

Rezultati izjašnjavanja. Forrás: http://www.rik.parlament.gov.rs/latinica/propisi_frames.htm 

(Letöltve: 2012. 01.23.) 

Službeni nepotpuni rezultati državnog referenduma. 

Forrás: http://www.izbori.hr/2012Referendum/rezultati/rezultati.html (Letöltve: 2012. 01.23.) 

Szerbia választ. Forrás: http://magyarszo.com/fex.page:2012-05-05_Vasarnap_valasztasok_Szerbiaban.xhtml 

(Letöltve: 2012.08.26.) 

Tko je Jadranka Kosor? Forrás: http://www.index.hr/forum/5/politika/tema/284219/tko-je-jadranka-kosor.aspx 

(Letöltve: 2012.04.02.) 

Tomislav Nikolić – Biografija. 

Forrás: http://www.predsednik.rs/mwc/default.asp?c=101000&g=20060904141200&lng=cir&hs1=0 

(Letöltve: 2012.08.13.) 

Urad Vlade za Komuniciranje. Forrás: http://www.ukom.gov.si/si/ (Letöltve: 2012.08.16.) 

Uredi Vlade. Forrás: http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/o_vladi_rh/uredi_vlade (Letöltve: 2012.01.23.) 

Való Világ. A parlamenti képviselők nem akarnak ülésezni televíziós közvetítés nélkül. 

Forrás: http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-01-28_Valo_vilag.bot (Letöltve: 2009.01.30.) 

Volitve. Forrás: http://www.ds-rs.si/?q=drzavni_svet/volitve (Letöltve: 2012.08.29.) 

Zakonodajni postopek. Forrás: http://www.dz-

rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/ZakonodajniPostopek#1045 (Letöltve: 2012.08.10.) 

Zakonovadni postupak. Forrás: http://www.sabor.hr/zakonodavni 

(Letöltve: 2012.08.10.)  

Zlatko Mateša se kandidirao za predsjednika HOO-a. Forrás: http://www.index.hr/sport/clanak/zlatko-

matesa-se-kandidirao-za-predsjednika-hooa/405836.aspx (Letöltve: 2012.04.02.) 

Zločin i kazna. Životopis Josipa Manolića. Forrás: http://www.hrvatskipolitickiuznici.hr/novosti/zlo-in-i-kazna-

ivotopis-josipa-manoli-a-3.html (Letöltve: 2012.04.02.) 

Zoran Živković–Biografija. Forrás: http://poznati.info/zoran-zivkovic-bigorafija/ (Letöltve: 2012.04.02.) 

Življenjepis. Forrás: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/dokumentiweb/Zivljenjepis?OpenDocument 

(Letöltve: 2012.08.13.) 

19. Svibnja - Referendum o hrvatskoj samostalnosti. 

Forrás: http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=1767&sec=461 (Letöltve: 2012. 01.23.) 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: A posztjugoszláv térségben folyó alkotmányozások összehasonlítása 

Népszavazással 
megerősítve 

Parlamenti megerősítés 
által 

Speciális módon elfogadva 

Albánia (1998) Horvátország (1990) 
Bosznia-Hercegovina (1995) 

(Daytoni megállapodás 4. számú 
melléklete) 

 

Szerbia (2006) 

Szlovénia (1991) 
Macedónia (2001) 
Montenegró (2007) 

Koszovó (2008) 
Forrás: a szerző munkája 

 

 

2. számú melléklet: A régióbeli alkotmánybíróságok jellemzői 
Ország Alapítás éve Tagok száma Megbízatás ideje Megválasztás módja 

Szerbia 1963 (2006) 15 9 évre 
5 főt a parlament, 5 főt az államfő és 5 főt a 

Szerbiai Semmítőbíróság459
 

Horvátország 1963 (1990) 13 8 évre Parlament választja. 

Albánia 1992 9 

9 évre 

(3 évente 1/3-a 

rotálódik) 

Parlament jóváhagyásával az államfő nevezi 
ki. 

Montenegró 1963 (1992) 6 3 évre Államfő választja. 

Bosznia és 
Hercegovina 

1963 (1995) 9 5 évre 

4 főt a Föderáció, 2 főt a Szerb Köztársaság, 
3 főt az Európai Emberi Jogok Bíróságának 

elnöke nevez ki. 
Macedónia 1963 (1991) 9 9 évre Parlament választja. 

Szlovénia 1963 (1991) 9 9 évre Parlament javaslatára az államfő nevezi ki. 

Koszovó 1963 (2001) 9 n.a. n.a. 

Forrás: a szerző munkája 

                                                           
459

 A Népképviselőház öt bírót a köztársasági elnök által javasolt 10 jelölt közül választ meg, a 
köztársasági elnök az Alkotmánybíróság öt bíróját a Népképviselőház által javasolt 10 jelölt közül nevezi 
ki, míg a Legfelsőbb Semmítőbíróság általános értekezlete öt bírót az Igazságszolgáltatási Tanács és az 
Állami Ügyészi Tanács együttes ülésén javasolt 10 jelölt közül választ. Minden előterjesztett jelölt-
listáról megválasztott jelöltek közül egynek az autonóm tartományokból kell lennie. 
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3. számú melléklet: A régióbeli ombudsmanok jellemzői 

Ország 
Létrehozatal 

ideje 

Biztosok 

száma 
Hatáskörök 

Megbízatás 
módja/ideje 

Megjegyzés 

Albánia 1999 1 emberi jogok n.a. Országos szint 

Bosznia n.a. 3 

gyermek jogok, 

nemzeti, vallási, egyéb 
kisebbségi jogok, 

gazdasági, szociális, 
kulturális jogok, 

politikai és polgári jogok, 
diszkrimináció elleni, 
szabadságvesztéssel 

sújtottak ügyei, 
fogyatékkal élők jogai 

6 évre n.a. 

Montenegró n.a. 
1+3 

helyettes 
emberi jogok 6 évre Országos szint 

Macedónia 1997 1 emberi jogok 8 évre Országos szint 

Koszovó 2000 
1+5 

helyettes 
emberi jogok 

5 évre parlament 
többsége 

Országos szint 

Szlovénia 1993 n.a. emberi jogok 
6 évre parlament 

2/3-a 
Országos szint 

Horvátország 1992 
1+3 

helyettes 
emberi jogok 

8 évre parlament 
többsége 

Országos szint 

Szerbia 

2006. 
1+4 

helyettes 

gyermekek jogai, 

nemzeti kisebbségek jogai, 
esélyegyenlőség és 

fogyatékkal élők jogai, 
szabadságvesztéssel 

sújtottak ügyei 

5 évre parlament 
többsége 

Országos szint 

2002 
1+5 

helyettes 
u.a. 

6 évre Vajdaság 
Képviselőházának 

2/3-a 

Tartományi szint 

2002-től 
16 

községben 
– 

Községi 
Képviselő 

Testület többsége 

Helyi 

önkormányzati 
szint 

Forrás: a szerző munkája 

 

4. számú melléklet: A régióbeli parlamentek jellemzői 

Ország 
Kamarák 

száma 
Elnevezés 

Képviselők 
száma 

Megválasztás 
módja 

Mandátum 
ideje 

Bejutási 
küszöb 

(%) 

Szerbia egykamarás Népképviselőház 250 arányos v.r. 4 5 

Horvátország egykamarás Sabor 151 arányos v.r. 4 5 

Szlovénia 
asszimmetrikus 

kétkamarás 

Képviselőház 90 arányos v.r. 4 4 

Államtanács 40 elektori testület 5 – 

Bosznia–
Hercegovina 

kétkamarás 
Képviselőház 42 arányos v.r. 4 – 

Népek Háza 15 delegálás 4 – 

Montenegró egykamarás Parlament 81 arányos v.r. 4 – 

Koszovó egykamarás Parlament 120 
választás, 
delegálás 

4 – 

Albánia egykamarás Parlament 140 vegyes 4 2,5 (4) 

Macedónia egykamarás Parlament 120 vegyes 4 – 

Forrás: a szerző munkája 
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5. számú melléklet: Állandó bizottságok a parlamentekben (2012)
460

 
 Szerbia Horvátország Szlovénia 

 Bizottság neve 
Tagok 

száma 
Bizottság neve 

Tagok 

száma 
Bizottság neve 

Tagok 

száma 

1. 
Intéző, költségvetési és 

mandátumvizsgáló bizottség 
16 

Alkotmányügyi, házszabályi 
és politikai rendszerügyi 

13 Államháztartás ellenőrzése 9 

2. Diaszpóra 16 Jogalkotási 13 
Hírszerzés és Biztonsági 
szolgálatok felügyelete 

9 

3. Európai integrációs 16 Külügyi 13 Etnikai közösségek 9 

4. 
Pénzügyi, állami költségvetési 
és állami kiadások ellenőrzése 

17 Belügyi és nemzetbiztonsági 13 Diaszpóra 13 

5. 
Biztonsági szolgálatok 

ellenőrzése 
9 Védelmi 13 

Petíciós, emberi jogok és 
esélyegyenlőségi ügyek 

7 

6. Koszovó és Metohija 17 Pénzügyi és költségvetési 11 Házszabály 11 

7. Kulturális és tájékoztatási 17 Gazdasági 13 Mandátumvizsgáló 19 

8. 
Emberi és kisebbségi jogok, 
nemek közötti egyenjogúság 

17 Turisztikai 13 Munka, család és szociális ügyek 15 

9. 

Oktatási, tudományügyi, 
technológiai fejlesztési és 

információs társadalmi 
17 

Emberi jogi és nemzeti 
kisebbségügyi 

14 Pénzügy és monetáris politika 17 

10. Védelmi és belügyi 16 Igazságügyi 13 Gazdasági 15 

11. 
Mezőgazdasági, erdészeti és 

vízgazdálkodási 
16 

Munkaügy és szociális 
partnerség 

13 Infrastruktúrális 15 

12. 
Igazságügyi, közigazgatási és 

helyi önkormányzati 
17 

Egészségügyi és 
szociálpolitikai 

13 
Oktatás, tudomány, kulturális, 

ifjúság és sportügy 
19 

13. 

Gazdasági, regionális 
fejlesztési, kereskedelmi, 

idegenformalmi és energetikai 
16 

Család-, ifjúsági és 
sportügyi 

12 

Mezőgazdaság, erdészet, 
környezetvédelem és 

élelmiszerügy 

17 

14. 
Területrendezés, közlekedés, 

infrastruktúra és távközlés 
17 Diaszpóra-ügyi 13 Belügyi 15 

15. 

Munkaügyi, szociális, 
tárdadalmi integráció és 
szegénység csökkentés 

16 Háborús veteránügyi 13 Védelmi 13 

16. Külügyi 17 Építésügyi 13 
Igazságügy, közigazgatás és helyi 

önkormányzatok 
19 

17. Alkotmányügyi és jogalkotási 17 Környezetvédelmi 11 Európai Uniós ügyek 15 

18. Környezetvédelmi 17 
Oktatási, tudományügyi és 

kulturális 
13 Egészségügy 15 

19 Egészségügyi és családügyi 15 
Mezőgazdasági, halászati és 

vidékfejlesztési 
13 Külügyi 19 

20. - - 
Regionális fejlesztési, 

erdészeti és vízgazdálkodási 
12 Alkotmányügyi 19 

21. - - Tengeri és közlekedési 13 - - 

22. - - 
Választási, kinevezési és 

adminisztrációs 
13 - - 

23. - - Petíciós és panaszügyi 13 - - 

24. - - 
Interparlamentáris 

együttműködés-ügyi 
52 - - 

25. - - Európai integrációügyi 13 - - 

26. - - 
Tájékoztatási, információs 

és médiaügyi 
13 - - 

27. - - Esélyegyenlőségi 13 - - 

28. - - 
Helyi és regionális 

önkormányzati ügyek 
13 - - 

29. - - Mandátumvizsgáló 9 - - 

                                                           
460

 Odbori. Forrás: http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/sastav/radna-tela/odbori.895.html 

(Letöltve: 2012.08.26.); Hrvatski sabor, Radnja tijela.Forrás: http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=4569 

(Letöltve: 2012.08.08.); O Državnem zvoru. Kdo je kdo? Delovna telesa.  
Forrás: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/KdoJeKdo/DelovnaTelesa 

(Letöltve: 2012.08.08.) 
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6. számú melléklet: A régió kormányainak jellemzői 

Ország Kormányforma 
Megbízatási 

idő 

Kormánytagok 

(helyettesek) száma 

Miniszterelnök 

(megválasztás éve) 

Szerbia „kvázi” félelnöki 4 év 

18 tag  

(1 min.elnök-helyettes, 

3 alelnök)  

Ivica Dačić, 2012–  

(SPS) 

Horvátország parlamentáris 4 év 22 tag (4 alelnök) 
Zoran Milanović, 2011– 

(Szoc.Dem. Párt) 

Szlovénia parlamentáris 4 év 12 tag (3 alelnök) 
Janez Janša, 2012– 

(Szoc.Dem. Párt) 

Bosznia–Hercegovina félelnöki 4 év 10 tag 
Vjekoslav Bevanda, 2012– 

(HDZ) 

Montenegró félelnöki 4 év 19 tag (2 alelnök) 
Igor Lukšić, 2010– 

(Szoc.Dem. Párt) 

Koszovó parlamentáris 4 év 

20 tag 

(1 első min.elnök-helyettes, 

5 min.elnök-helyettes) 

Hashim Thaçi, 2008– 

(Demokrata Párt) 

Albánia parlamentáris 4 év 
16 tag 

(1 min.elnök-helyettes) 

Sali Berisha, 2005– 

(Demokrata Párt) 

Macedónia parlamentáris 4 év 
23 tag 

(4 min.elnök-helyetes) 

Nikola Gruevski, 2006– 

(Demokrata Párt) 
Forrás: a szerző munkája 

 

 

7. számú melléklet: A szerb miniszterelnökök karrierútja 

Név 
Párt-

támogatás 

Életkor* 

(születési év) 
Párttag Végzettség Karrierút 

Zoran Đinđić DS 
49 

(1952) 

Igen, 

pártelnök 

(1994–2001) 

1974 – Belgrádi 
Egyetem: 

Filozófia szak; 
1979– Németország: 

filozófia doktora 

A DS alapítója, pártelnök; 
parlamenti képviselő; 

Belgrád főpolgármestere. 

Zoran Živković DS 
43 

(1960) 

Igen, 

pártelnök 
(2001–2003) 

Belgrádi Egyetem: 
Közgazdász 

DS-tag, parlamenti képviselő, 

Niš polgármestere. 

Vojislav Koštunica DSS 
60 

(1944) 

Igen, 

pártelnök 

(1992–) 

1966 – Belgrádi 
Egyetem: Jogász 

DSS létrehozója, pártelnöke; 
parlamenti képviselő; 

Jugoszlávia elnöke 

Mirko Cvetković DS 
58 

(1950) 

Nem, 

párton kívüli 

Belgrádi Egyetem: 
Közgazdász 

1985 – Manchester 

(Nagy-Britannia): 

közgazdaságtan 
doktora 

Világbank munkatársa; 
miniszter helyettes; 

Privatizációs Ügynökség 
igazgatója, 

pénzügyminiszter 

Ivica Dačić SPS 
46 

(1966) 

Igen, 

pártelnök 
(2006–) 

Belgrádi Egyetem: 
Politológia 

SPS parlamenti képviselő 
1992-től,  

SPS szóvivő (1992– 2000), 

 belügyminiszter (2008–2012)  

* Miniszterelnökké történő megválasztáskor. 
Forrás: a szerző munkája 
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8. számú melléklet: A horvát miniszterelnökök karrierútja 

Név 
Párt-

támogatás 

Életkor* 

(születési év) 
Párttag Végzettség Karrierút 

Stjepan Mesić HDZ 
56 

(1934) 

Igen, 

(1990–1994) 

1961 – Zágrábi 
Egyetem: 

jogász 

Jugoszlávia elnöke (1991) 
Köztársasági elnök 

(2000–2010), 

Parlament elnöke 

(1992–1994), 

HND-tag (1994–1997), 

HNS-tag (1997–) 

Josip Manolić HDZ 
70 

(1920) 

Igen 

(1990–1994) 
n.a. 

HND-tag, parlamenti 

képviselő, 

Megyék Háza elnöke 

(1993–1994) 

Franjo Gregurić HDZ 
52 

(1939) 

Igen, 

(1992–) 
n.a. Állami vállalatok elnöke 

Hrvoje Šarinić HDZ 
57 

(1935) 

Igen 

(1990–) 

Zágrábi Egyetem: 
építészmérnök 

 

HDZ-alapító 

Nemzetbiztonsági Hivatal 
elnöke, 

Államfői Hivatal vezetője 

Nikica Valentić HDZ 
43 

(1950) 

Igen 

(1990–) 

1974 – Zágrábi 
Egyetem: jogász 

INA-Olajipari vállalat 
elnöke 

Zlatko Mateša HDZ 
46 

(1949) 

Igen 

(1990–) 

1974 – Zágrábi 
Egyetem: jogász 

Kormány- és gazdasági 
miniszter, 

INA-Olajipari vállalat 
munkatársa, 

Horvát Olimpiai Bizottság 
elnöke 

Ivica Račan SDP 
56 

(1944–2007) 

Igen, 

pártelnök 

(1993–2007) 

1968 – Zágrábi 
Egyetem: jogász 

Horvát Kommunisták 
Szövetsége (1961–1990), 

SDP-alapító 

Ivo Sanader HDZ 
50 

(1953) 

 

Igen 

(1990–2010), 

pártelnök 

(2000–2009) 

Filozófus 

Tudományügyi miniszter, 
Nemzetbiztonsági Hivatal 

elnöke, 

Államfői Hivatal vezetője 

Jadranka Kososr HDZ 
56 

(1953) 

 

Igen (1990–), 

pártelnök 
(2009-–) 

Zágrábi Egyetem: 
jogász 

Újságíró, 

Államfőjelölt (2005), 
családügyi miniszter 

Zoran Milanović SDP 
46 

(1966) 

Igen (1999–), 

pártelnök 

(2008–) 

Zágrábi Egyetem: 
jogász 

Külügyminisztériumi 
tanácsadó, 

ENSZ békefenntartó, 
pártszóvivő, 

* Miniszterelnökké történő megválasztáskor. 
Forrás: a szerző munkája 
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9. számú melléklet: A szlovén miniszterelnökök karrierútja 

Név 
Párt-

támogatás 

Életkor* 

(születési év) 
Párttag Végzettség Karrierút 

Lojze Peterle SKD 
42 

(1948) 

Igen, 

pártelnök 

(1989–) 

Ljubljanai 

Egyetem: tanár 

Környezetvédelmi tanácsadás, 
 

1989-től SKD pártelnök, 
 

Miniszterelnök (1990–1992), 

 

Külügyminiszter 
(1993–1994) 

Janez Drnovšek LDS 
42 

(1950 – 2008) 

Igen, 

pártelnök 
(1992–2002) 

1973 – Ljubljanai 

Egyetem: 

közgazdaságtudomá
ny 

1986 – szlovén parlament tagja, 
 

1989 – JSZSZK 

államelnökségének tagja, 
 

LDS elnöke  
(1992–2003), 

 

Miniszterelnök 

(1992–2002) 

 

Mozgalom az igazságosságért és 
fejlődésért 

(2006–2008) 

Andrej Bajuk SLS 
57 

(1943) 
Igen 

Cuyo Egyetem: 

jogász szak, 
Berkeley: Ph.D. 

A család 1945-ben Argentínába 
menekült, 

 

IBRD, IDB munkatársa, 
 

Pénzügyminiszter 

Anton Rop LDS 
42 

(1960) 

Igen, 

pártelnök 
(2002–2005) 

Ljubljanai 

Egyetem: 

közgazdaságtudomá
ny 

Szlovén Makrogazdasági Elemző 
és Fejlesztő Intézet igazgató-

helyettese  

(1985–1992), 

 

Gazdaság Fejlesztési Minisztérium 
államtitkára (1993-ban), 

 

Munkaügyi, pénzügyminiszter, 
 

EIB alelnöke (2010-től) 

Janez Janša SDS 
46 

(1958) 

Igen (1992–), 

pártelnök 
(1993–) 

Ljubljanai 

Egyetem: védelmi-
katonai és 

szociológiai 
tanulmányok 

1986-tól a szlovén ifjúsági 
szövetség védelmi referense, 

 

1988-tól börtönbüntetés, 
 

1989-től az SDZ vezetője, 
 

1993-ban csatlakozott az SDS-hez, 

 

Hadügyminiszter (1990–1994) 

Borut Pahor SD 
45 

(1963) 

Igen, 

pártelnök 
(1997–) 

Ljubljanai 

Egyetem: 

politikatudomány 

Szlovén Szocialista Ifjúsági 
Szövetség elnöke, 

 

ZLSD alelnöke 1993-ban, majd 

elnöke1997-től, 
 

Országgyűlés elnöke. 
Forrás: a szerző munkája 
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10. számú melléklet: Szerbia kormányszerkezetének változása (2001–2012)
461

 
Ciklus Miniszterelnök Miniszterelnök-helyettes Főtitkár Külügy Belügy Védelmi Pénzügy 

  
Nebojša Čović (DA) 

     
2001.01.25 

 
Miroljub Labuš (G17+) 

     
- Zoran Đinđić Kasza József (VMSz) Dejan Mihaljov Goran Svilanović Dušan Mihajlović Boris Tadić Božidar Đelić 

2003.03.12 (DS) Momčilo Perisič (-2002) (DSS) (DS) (ND) (DS) (DS) 

  
Aleksandar Pravdić (-2001) 

     

  
Vuk Obradović (-2001) (szoc.dem.p.) 

     

        

  
Nebojša Čović (DA) 

     

2003.03.12 
 

Kasza József (VMSz) 
     

- Zoran Živković Dušan Mihajovilć (Szerbiai Liberálisok) Dejan Mihaljov Goran Svilanović Dušan Mihajlović Boris Tadić Božidar Đelić 

2004.02.26 (DS) Žarko Korać (SDU) (DSS) (DS) (DS) (DS) (DS) 

  
Miodrag Isakov (VR) 

     

  
Čedomir Jovanović  (DS) 

     

        
2004.02.26 Vojislav Koštunica Miroljub Labuš (G17+) (-2006) Dejan Mihaljov Vuk Drašković Dragan Jočić Zoran Stanković Mladan Dinkić 

- (DSS) Ivana Dulić-Marković (DSS) (SPO) (DSS) ( - )* (G17+) 

2007.05.15 
 

(G17+) (2006-) 
     

        
2007.05.15 Vojislav Koštunica Božidar Đelić Dejan Mihaljov Vuk Jeremić Dragan Jočić Dragan Šutanovac Mirko Cvetković 

- (DSS) (DS) (DSS) (DS) (DSS) (DS) (DS)* 

2008.07.07 
       

        

  
Ivica Dačić (SPS) (kormćnyfő-helyettes) 

    
Diana Dragutinović 

2008.07.07 Mirko Cvetković Mlađan Dinkić (G17+) (-2011) Tamara Stojčević Vuk Jeremić Ivica Dačić Dragan Šutanovac (DS) 

- (DS)* Božidar Đelić (DS) (-2011) (DS) (DS) (SPS) (DS) (-2011) 

2012.07.27 
 

Verica Kalanović (G17+) (2011-) 
    

Mirko Cvetković 

  
Jovan Krkobabić (PUPS) 

    
(DS)* (2011-) 

       
Pénzügy, gazd. 

  
Alexandar Vučić (SNS) (korm.fő-h.) 

     
2012.07.27 Ivica Dačić Rasim Ljaljić (SanDS) Veljko Odalovič Ivan Mrkić Ivica Dačić Alexandar Vučić Mlađan Dinkić 

- (SPS) Jovan Krkobabić (PUPS) (SPS) (-) (SPS) (SNS) (URS) 

  
Suzana Grubšljević (URS) 

     

                                                           
461

 Forrás: a szerző munkája. 
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Ciklus Igazságügy Államigazgatási és Mezőgazdasági, erdészeti Gazdasági és privatizációs Bányászati 

  
helyi önkormányzati és vízügyi 

 
és energiaügyi 

2001.01.25 Vladan Batić Rodoljub Šabić Dragan Veselinov Alexandar Vlahović Goran Novaković 

- (DHSS) (SDP) (KV) (DS) (n.a.) 

2003.03.12 
     

   
Mezőgazdasági 

  

   
és vízügyi 

  
2003.03.12 Vladan Batić Slobodan Orlić Stojan Jevtić Alexandar Vlahović Kori Udovički 

- (DHSS) (SDP) (n.a.) (DS) (DS)* 

2004.02.26 
     

   
Mezőgazdasági, Gazdasági Tőkeberuházási 

 

   
erdészeti és vízügyi 

   
2004.02.26 Zoran Stojković Zoran Lončar Ivana Dulić-Marković (-2006) Predrag Bubalo Velimir Ilić Radomir Naumov 

- (DSS) (SzDP) Goran Živkov (2006-) (DSS) (NS) (DSS) 

2007.05.15 
  

(G17+) 
   

    
Gazdasági és regionális 

 

    
fejlesztési 

 
2007.05.15 Dušan Petrović Milan Marković Slobodan Milosavljević Mladan Dinkić Aleksandar Popović 

- (DS) (DS) (DS) (G17+) (DSS) 

2008.07.07 
     

      

  
Milan Marković Saša Dragin Mlađan Dinkić Petar Škundrić 

  
(DS) (DS) (G17+) (-2011) (SPS) 

2008.07.07 Snežana Malović Emberi jogi, államigazgatási Mezőgazdasági, kereskedelmi, 
 

Infrastruktúrális és energetikai 

- (DS) és helyi önkormányzati erdészeti és vízügyi 
  

2012.07.27 
 

Milan Marković Dušan Petrović Nebojša Ćirić Milutin Mrkonjić 

  
(DS) (DP) (G17+) (2011-) (SPS) 

 
Igazságügyi és Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági, - Természeti erőforrások, bányászati 

 
államigazgatási helyi önkormányzati erdészeti és vízügyi 

 
és területrendezési 

2012.07.27 Nikola Selaković Verica Kalanović Goran Knežević - Milan Bačević 

- (SNS) (URS) (SNS) 
 

(SNS) 
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Ciklus Közlekedési és Városrendezési Kereskedelmi, idegenforgalmi Nemzetközi gazdasági 

 
telekommunikációs és építészeti és szolgáltatási kapcsolatok 

2001.01.25 Marija Rašeta Vukosavljević Dragoslav Šumarac Slobodan Milosavljević Goran Pitić 

- (n.a.) (DS) (DS) (DS) 

2003.03.12 
    

     
2003.03.12 Marija Rašeta Vukosavljević 

   
- (n.a.) Dragoslav Šumarac Slobodan Milosavljević Goran Pitić 

2004.02.26 - (DS) (DS) (DS) 

  
- 

  
2004.02.26 

  
Bojan Dimitrijević Milan Paridović 

- - - (SPO) (DSS) 

2007.05.15 
    

 
Közlekedési Telekommunikációs és - Kereskedelmi és szolgáltatási - 

  
információs társadalmi 

   
2007.05.15 Velimir Ilić Aleksandra Smiljanić 

 
Predrag Bubalo 

 
- (NS) (DS) - (DSS) - 

2008.07.07 
     

      

 
Milutin Mrkonjić Jasna Matić 

 
Slobodan Milosavljević 

 
2008.07.07 (SPS) (-2011) (G17+)* 

 
(DS) (-2011) 

 
- - - - - - 

2012.07.27 
     

 
- - 

 
- 

 

 
Közlekedési - Városrendezési - Nemzetközi keresdelemi és 

   
és építészeti 

 
telekommunikációs 

2012.07.27 Milutin Mrkonjić - Velimir Ilić - Rasim Ljalijć 

- (SPS) 
 

(NS) 
 

(SanDS) 
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Ciklus Munkaügyi és Szociális 
Tudományügyi, 

technológiai 
Egészségügyi és Oktatási és sport Kulturális 

 
munkanélküliségi 

 
és fejlesztési Környezetvédelmi 

 
és média 

2001.01.25 Dragan Milovanović Gordana Matković Dragan Domazet Obren Joksimović) Gašo Knežević Branislav Lečić 

- (Szerbiai Munkáspárt) (DS) (DS) (DSS) (GSS) (DS) 

2003.03.12 
      

    
Környezetvédelmi 

  
2003.03.12 Dragan Milovanović Gordana Matković Dragan Domazet Anđelka Mihajlov Gašo Knežević Branislav Lečić 

- (Szerbiai Munkáspárt) (DS) (DS) (n.a.) (GSS) (DS) 

2004.02.26 
      

 
Munkaügyi, munkanélkül- Tudományügyi és környezetvédelmi 

 
Kulturális 

 
iségi és szociális 

   
2004.02.26 Slobodan Lalović Alexandar Popović Slobodan Vuksanović Dragan Kojadinović 

- (DSS) (DSS) (DSS) (SPO) 

2007.05.15 
    

 
Munkaügyi és szociális Tudományügyi Környezetvédelmi Oktatási Ifjúsági és sport 

 
2007.05.15 Rasim Ljaljić Ana Pešikan Saša Dragin Zoran Lončar Snežana Samarđić-Marković Vojislav Brajović 

- (SanDS) (G17+) (DS) (DSS) (G17+) (DS) 

2008.07.07 
      

  
Tudományügyi és 

    

  
technológiai fejlesztési 

    

  
Božidar Đelić Oliver Dulić Žarko Obradović 

 
Nebojša Bradić 

2008.07.07 
 

(DS) (DS) (SPS) 
 

(G17+)* (-2011) 

- Rasim Ljaljić - Környezetvédelmi, bányászati Oktatási és Snežana Samarđić-Marković Kulturális, tájékoztatási 

2012.07.27 (SanDS) 
 

és vidékfejlesztési tudományügyi (G17+) 
és információs 

társadalmi 

  
- Oliver Dulić Žarko Obradović 

 
Predrag Markocić 

   
(DS) (SPS) 

 
(G17+) (2011-) 

  
Oktatási, tudományügyi Energetikai, fejlesztési - 

 
Kulturális és 

  
és technológiai fejlesztési és környezetvédelmi 

  
információs 

2012.07.27 Jovan Krkobabić Žarko Obradović Zorana Mihajlović - Alisa Marić Bratislav Petković 

- (PUPS) (SPS) (SNS) 
 

(-) (-) 
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Ciklus - Vallásügyi Emberi jogi 
    

   
és kisebbségi 

    
2001.01.25 

 
Vojislav Milovanović Rasim Ljajić 

    
- - (GSS) (SanDS) 

    
2003.03.12 

       

 
Egészségügyi 

 
Emberi jogi 

    

   
és kisebbségi 

    
2003.03.12 

       
- Tomica Milosavljević Vojislav Milovanović Rasim Ljajić 

    
2004.02.26 (G17+) (GSS) (SanDS) 

    

   
- Szórványügyi 

   
2004.02.26 

       
- Tomica Milosavljević Milan Radulović - Vojislav Vukčević 

   
2007.05.15 (G17+) (DSS) 

 
(SPO-NS) 

   

   
- 

 
Koszovó és Nemzeti Beruházási 

 
     

Metohiai Tervért felelős t.n.m. 
 

2007.05.15 
       

- Tomica Milosavljević Radomir Naumov - Milica Čubrilo Slobodan Samarđić Dragan Đilas 
 

2008.07.07 (G17+) (DSS) 
 

(DS) (DSS) (DP) 
 

       
Tárca nélküli 

       
miniszter 

 
Tomica Milosavljević Bogoljub Šijaković Svetozar Ćiplić Srđan Srećković 

 
Verica Kalanović 

 
2008.07.07 (G17+) (-2011) (DS) (-2011) (DS) (SPO) 

 
(G17+) 

 
- 

 
Vallás és diaszpóra - - Goran Bogdanović - Sulejman Ugljanin 

2012.07.27 
    

(DS) 
 

(Szandzsáki Lista) 

 
Zoran Stanković Srđan Srećković - - 

 
- 

 

 
(-) (2011-) (SPO) (2011-) 

     

  
- - - - - 

 
2012.07.27 Slavica Đukić-Dejanović - - - - - Sulejman Ugljanin 

- (SPS) 
     

(Szandzsáki Lista) 
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11. számú melléklet: Horvát kormányszerkezet változása (1990–2012)
462

 

 

 

                                                           
462

 Forrás: a szerző munkája. 

 
Társadalmi 

tervezés 

Ipari és 
energiaügyi 

Pénzügy Építészeti és környezetvédelmi 

Mesić-kormány 

(1990.05.30. - 

1990.08.24.) 
Stjepan 

Zdunić 

(n.a.) 

(-’90.10.04) 

Božo 
Udovičić 

(n.a.) 

Marijan 

Hanžeković 

(HDZ) 

Milan Hrnjak 

(HDZ) 

(-’91.03.04) 
Manolić-kormány 

(1990.08.24. – 

1991.07.17.) 

Gregurić-kormány 

(1991.07.14. – 

1992.08.12.) 

- 

Enzo Tireli 

(n.a.) 

(’91.08.02.-
’92.04.15.) 

Jozo Martinović 

(-) 

(’91.07.31.-) 

Ivan Cifrić 

(-) 

(’91.08.02.-’92.08.12.) 

Franjo Kajfež 

(n.a.) 

(’92.04.15.-) 
Šarinić-kormány 

(1992.08.12. – 

1993.04.03.) 

- 
Zoran Jašić 

(HDZ) 

(-’94.07.07.) 

Zdenko Karakaš 

(n.a.) 

Valentić-kormány 

(1994.04.03. – 

1995.11.07.) 

- 

 

Ivan Čermak 

(HDZ) 

(-’93.05.20.) 

Zlatko Tomčić 

(HSS) 

(-’94.12.31.) 

Božo Prka 

(HDZ) 

(’94.07.07.-
’97.09.11) 

Építészeti és lakásügyi 

Marina Matulović-Dropulić 

(HDZ) 

(’95.01.27.-’96.12.16.) 
Mateša-kormány 

(1995.11.07. – 

2000.01.27.) 

- - Borislav Škegro 
(HDZ) 

(’97.09.11.-) 

Marko Širac 

(HDZ) 

(’96.12.16.-) 

I. Račan-kormány 

(2000.01.27. – 

2002.07.30.) 

- - 

Mato Crkvenac 

(SDP) 

Építészeti és 
újjáépítési 

 

Környezetvédelmi 
 

Radimir Čačić 

(SDP) 

 

Božo Kovačević 

(LS) 

II. Račan-kormány 

(2002.07.30. – 

2003.12.23.) 

- - 

I. Sanader-kormány 

(2003.12.23. – 

2008.01.12.) 

- - 

Ivan Šuker 
(HDZ) 

Építészeti és környezetvédelmi 

Marina Matulović-Dropulić 

(HDZ) II. Sanader-kormány 

(2008.01.12. – 

2009.07.06.) 

- - 

Kosor-kormány 

(2009.07.06. – 

2011.02.23.) 

- - 
Martina Dalić 

(HDZ) 

Branko Bačić 

(HDZ) 

Milanović-kormány 

(2011.02.23.-) 
- - 

Slavko Linić 

(SDP) 

Környzetvédelmi Építészeti 
Mihael Zmajlović 

(SDP) 

Ivan Vrdoljak 

(HNS) 
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Társadalmi 

tervezés 
Ipari és energiaügyi Pénzügy Építészeti és környezetvédelmi 

Mesić-kormány 

(1990.05.30. - 

1990.08.24.) 
Stjepan Zdunić 

(n.a.) 

(- ’90.10.04) 

Božo Udovičić 

(n.a.) 

Marijan Hanžeković 

(HDZ) 

Milan Hrnjak 

(HDZ) 

(-’91.03.04) 
Manolić-kormány 

(1990.08.24. – 

1991.07.17.) 

Gregurić-kormány 

(1991.07.14. – 

1992.08.12.) 

- 

Enzo Tireli 

(n.a.) 

(’91.08.02.-’92.04.15.) 
Jozo Martinović 

(-) 

(’91.07.31.-) 

Ivan Cifrić 

(-) 

(’91.08.02.-’92.08.12.) 
Franjo Kajfež 

(n.a.) 

(’92.04.15.-) 
Šarinić-kormány 

(1992.08.12. – 

1993.04.03.) 

- 
Zoran Jašić 

(HDZ) 

(-’94.07.07.) 

Zdenko Karakaš 

(n.a.) 

Valentić-kormány 

(1994.04.03. – 

1995.11.07.) 

- 

Ivan Čermak 

(HDZ) 

(-’93.05.20.) 

Zlatko Tomčić 

(HSS) 

(-’94.12.31.) 

Božo Prka 

(HDZ) 

(’94.07.07.-
’97.09.11) 

Építészeti és lakásügyi 

Marina Matulović-Dropulić 

(HDZ) 

(’95.01.27.-’96.12.16.) 
Mateša-kormány 

(1995.11.07. – 

2000.01.27.) 

- - Borislav Škegro 
(HDZ) 

(’97.09.11.-) 

Marko Širac 

(HDZ) 

(’96.12.16.-) 

I. Račan-kormány 

(2000.01.27. – 

2002.07.30.) 

- - 

Mato Crkvenac 

(SDP) 

Építészeti és 
újjáépítési 

 

Környezetvédelmi 
 

Radimir Čačić 

(SDP) 

Božo Kovačević 

(LS) 
II. Račan-kormány 

(2002.07.30. – 

2003.12.23.) 

- - 

I. Sanader-kormány 

(2003.12.23. – 

2008.01.12.) 

- - 

Ivan Šuker 
(HDZ) 

Építészeti és környezetvédelmi 

Marina Matulović-Dropulić 

(HDZ) II. Sanader-kormány 

(2008.01.12. – 

2009.07.06.) 

- - 

Kosor-kormány 

(2009.07.06. – 

2011.02.23.) 

- - 
Martina Dalić 

(HDZ) 

Branko Bačić 

(HDZ) 

Milanović-kormány 

(2011.02.23.-) 
- - 

Slavko Linić 

(SDP) 

Környzetvédelmi Építészeti 

Mihael Zmajlović 

(SDP) 

Ivan 

Vrdoljak 

(HNS) 
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Munka-, veterán- és 

fogyatékkal élők 
 

Mesić-kormány 
(1990.05.30. - 1990.08.24.) 

Marin Črnja 

(HDZ) 
(-’91.03.04.) 

 

Manolić-kormány 
(1990.08.24. – 1991.07.17.) 

 

 
 

- Munkaügyi-, népjóléti és 
családügyi 

Bernardo Jurlina 
(HDZ) 

(’91.03.04.-92.04.15.) 

Gregurić-kormány 

(1991.07.14. – 1992.08.12.) 

Gazdasági fejlesztés 

Josip Juras 
(n.a.) 

(’92.05.15.-’93.10.12.) 

Stjepan Zdunić 

(n.a.) 

(’91.12.15.-) 
Šarinić-kormány 

(1992.08.12. – 1993.04.03.) 
- 

Valentić-kormány 

(1994.04.03. – 1995.11.07.) 

Gazdasági 
Privatizációs és 
vagyonkezelési 

Fejlesztési és újjáépítési 

Munkaügyi és népjóléti 
Ivan Čermak 

(HDZ) 
(’93.05.20.-’93.10.12.) 

Ivan Penić 

(HDZ) 

(’95.01.27.-’96.12.16.) 

Jure Radić 

(HDZ) 

(’94.10.18.-’99.05.18.) 

Ivan Parać 

(HDZ) 

(’93.10.12.-’95.01.27.) 
Nadan Vidošević 

(HDZ) 
(’93.10.12.-’95.09.18.) 

Joso Škara 

(HDZ) 
(’95.01.27.-) Mateša-kormány 

(1995.11.07. – 2000.01.27.) 

Davor Štern 

(HDZ) 

(-’97.04.14.) 

Nenad Porges (HDZ) 
(’97.04.14.-) 

Milan Kovač 

(HDZ) 

(’96.12.16.-’99.04.01.) 

Fejlesztési, bevándorlási 
és újjáépítései 

Jure Radić 

(HDZ) 
(’99.05.18.-) 

I. Račan-kormány 

(2000.01.27. – 2002.07.30.) 
Davorko Vidović (SDP) 

Gazdasági Kis- és közép vállalkozások 

Goranko Fižulić 

(HSLS) 

(-2002.03.21.) 
Željko Pecek 

(HSS) Hrvoje Vojković 
(HSLS) 

II. Račan-kormány 

(2002.07.30. – 2003.12.23.) 

Ljubo Jurčić 

(-) 

I. Sanader-kormány 
(2003.12.23. – 2008.01.12.) 

Család-, veteránügyi és 
genereációk közötti 

szolidaritás 

Gazdasági és munkaügyi 

 

Branko Vukelić 

(HDZ) 

Jadranka Kosor 

(HDZ) 
II. Sanader-kormány 

(2008.01.12. – 2009.07.06.) 

Damir Polančec 

(HDZ) 

Kosor-kormány 

(2009.07.06. -) 

Tomislav Ivić 

(HDZ) 

Đuro Popijač 

(HDZ) 

Milanović-kormány 

(2011.02.23.-) 

Szociálpolitikai és ifjúsági Gazdasági Munka és nyugdíjrendszer-ügyi 
Milanka Opačić 

(SDP) 
Radimir Čačić 

(HNS) 
Mirando Mrsić 

(SDP) 
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 Belügy Külügy Egészségügyi 
Mesić-kormány 

(1990.05.30. - 1990.08.24.) 

Josip Boljkovac 

(HDZ) 

(-’91.07.02.) 
 

Mr. sc. Zdravko Mršić 

(HDZ) 

(-’90.11.08.) 

Andrija Hebrang 

(HDZ) 

Manolić-kormány 

(1990.08.24. – 1991.07.17.) 
Onesin Cvitan 

(HDZ) 

(’91.07.02.-’91.07.17.) 

Frane Vinko Golem 

(HDZ) 

(’90.11.08.-’91.03.05.) 
Davorin Rudolf 

(-) 

(’91.03.05.-) 

Gregurić-kormány 

(1991.07.14. – 1992.08.12.) 

Ivan Vekić (HDZ) 

(-’92.04.15.) 
Zvonimir Šeparović 

(n.a.) 

(-’92.05.27.) 

Ivan Jarnjak 

(HDZ) 

(’92.04.15.-’96.12.16.) 

Zdenko Škrabalo (HDZ) 
(’92.06.09.-’93.05.27.) 

Šarinić-kormány 

(1992.08.12. – 1993.04.03.) 
Juraj Njavro 

(HDZ) 

(-’93.1012.) 
Valentić-kormány 

(1994.04.03. – 1995.11.07.) Mate  Granić 

(HDZ) 

(’93.05.27.-) 
Andrija Hebrang 

(HDZ) 

(’93.1012.- ’98.05.14.) 

 

Mateša-kormány 

(1995.11.07. – 2000.01.27.) 

Ivan Penić 

(HDZ) 

(’96.12.16.-) 

Külügy Európai integráció 
Željko Reiner 

(HDZ) 

(’98.05.14.-) 
Mate Granić 

(HDZ) 

Ljerka Mintas-Hodak 

(HDZ) 

(’98.03.04.-) 

I. Račan-kormány 

(2000.01.27. – 2002.07.30.) 
Šime Lučin 

(SDP) 

Tonino Picula 

(SDP) 

Ivan Jakovčić 

(IDS) 

(-2001.06.21.) 

Ana Stavljenić Rukavina 
(HSS)  

(-2001.10.23.) 

Andro Vlahušić 

(HNS) 

(2002.11.22.) 
II. Račan-kormány 

(2002.07.30. – 2003.12.23.) 

Neven Mimica 

(SDP) 

(2002.09.28.-) 

I. Sanader-kormány 

(2003.12.23. – 2008.01.12.) 

Marjan Mlinarić 

(HDZ) 

(-2005.02.17.) 

Miomir Žužul 
(HDZ) 

(-2005.02.17.) 

Kolinda Grabar 

(HDZ) 

(-2005.02.17.) 

Egészségügyi és 

népjóléti 

Ivica Kirin 

(HDZ) 

(2005.02.17.-12.2007.) 

Külügyi és európai integrációs 

Andrija Hebrang 

(HDZ) 

(-2005.02.17.) 

Mr. Kolinda Grabar  

(HDZ) 

(-2005.02.17.) 

Egészségügyi 

Neven Ljubičić 

(HDZ) 

(2005.02.17.-) 

II. Sanader-kormány 

(2008.01.12. – 2009.07.06.) 

Berislav Rončević 
(HDZ) 

(-2008.11.10.) Gordan Jandroković 

(HDZ) 

 

Egészségügyi és 
népjóléti 

Tomislav Karamarko 

(-) 

(2008.11.10.-) 

Darko Milinović 

(HDZ) Kosor-kormány 

(2009.07.06. -) 

Milanović-kormány 

(2011.02.23.-) 

Ranko Ostojić 

(SDP) 

Vesna Pusić 

(HNS) 

Egészségügyi 
Rajko Ostojić 
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(SDP) 

 Mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi Turisztikai Honvédelmi 

 

Mesić-kormány 

(1990.05.30. - 1990.08.24.) 

Branko Bergman 

(HDZ) 

(1990.07.25.-08.24.) 

Janko Vranyczany-Dobrinović  
(HDZ) 

Petar Kriste 

(HDZ) 

Ivan Tarnaj 

(n.a.) 

Manolić-kormány 

(1990.08.24. – 1991.07.17.) 

Martin Špegelj altábornagy 

(-’91.07.02.) 
Mezőgazdasági 

és erdészeti 
Vízügy 

Šime Đodan 

(HDZ) 

(’91.07.02.-’91.07.07.) Ivan Tarnaj (n.a.) 
Branko Bergman 

(HDZ) 

Gregurić-kormány 

(1991.07.14. – 1992.08.12.) 

Mezőgazdasági, erdészeti 
és vízügyi 

Anton Marčelo Popović 

(HDZ) 

(’91.09.16.-) 

Luka Bebić 

(HDZ) 

(’91.07.31.-’91.09.18) 

Ivan Tarnaj 

(n.a.) 

Slavko Degoricija 

(HDZ) 

(’91.12.31.-) 

Gojko Šušak 

(HDZ) 

(’91.09.18.- ’98.05.03.) 

Šarinić-kormány 

(1992.08.12. – 1993.04.03.) 

Mezőgazdasági és erdészeti Turisztikai és kereskedelmi 
Ivan Majdak 

(n.a.) 

Branko Mikša 

(HDZ) 

Valentić-kormány 

(1994.04.03. – 1995.11.07.) 

Ivan Tarnaj 

(n.a.) 

(-’94.12.31.) 

Niko Bulić 

(n.a.) 

(-’93.05.20.) 
Ivica Gaži 

(HDZ) 

(’95.01.27.-) 

Turisztikai 

Mr. sc. Niko Bulić 

(HDZ) 

(’93.05.20.-’97.09.11.) 

Mateša-kormány 

(1995.11.07. – 2000.01.27.) 

Matej Janković 

(HDZ) 

(-’96.12.16.) 

Zlatko Dominiković 

(HDZ) 

(’96.12.16.-’99.02.22.) 

Sergej Morsan 

(HDZ) 

(’97.09.11.-’99.04.15.) 

Honvédelmi 
Horvát 

Honvédő 
Háború 

Andrija Hebrang 

(HDZ) 

(’98.05.03.-10.14.) 
Juraj Njavro 

(n.a.) 

(’97.12.19.-) Ivan Đurkić 

(HDZ) 

(’99.02.22.-) 

Ivan Herak 

(HDZ) 

(’99.04.15.-) 

Pavao Miljavac 

(HDZ) 

(’98.10.14.-) 
I. Račan-kormány 

(2000.01.27. – 2002.07.30.) Božidar Pankretić 

(HSS) 

Pave Župan Rusković 

(SDP) 

Jozo Radoš 

(n.a.) 
 

Ivica Pančić 
(SDP) II. Račan-kormány 

(2002.07.30. – 2003.12.23.) 

Željka Antunović 

(SDP) 

I. Sanader-kormány 

(2003.12.23. – 2008.01.12.) 

Petar Čobanković 

(HDZ) 

Turisztikai, közlekedési és 
tengerészeti 

Honvédelmi 

Božidar Kaltmeta 

(HDZ) 

Berislav Rončević 

(HDZ) 

II. Sanader-kormány 

(2008.01.12. – 2009.07.06.) 

Mezőgazdasági, 
halászati és 

vidékfejlesztési 

Gazdasági 
fejlesztési, 

erdészeti és 
vízügyi 

Turisztikai 

Közlekedési és 
tengerészeti 

 
Branko Vukelić 

(HDZ) 

Božidar Pankretić 
(HSS) 

Petar Čobanković 
(HDZ) Damir Bajs 

(HSS) 

Božidar Kaltmeta 
(HDZ) Kosor-kormány 

(2009.07.06. -) 

Petar Čobanković 
(HDZ) 

Božidar Pankretić 
(HSS) 

Davor Božinović 

(-) 

Milanović-kormány 

(2011.02.23.-) 

Vidékfejlesztési és 
EU alapok 

Mezőgazdasági 
Veljko 

Ostojić 
(IDS) 

Üzleti és 
kereskedelmi 

Ante Kotromanović 

(SDP) Branko Grčić Tihomir 

Jakovinia 

Gordan Maras  
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(SDP) (SDP) (SDP) 
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 Tájékoztatási Okatási, kulturális és sport 
Tudományügi, technológisi 

és informatikai 
Mesić-kormány 

(1990.05.30. - 1990.08.24.) 
Milovan Šibl 

(HDZ) 

(-’91.03.04.) 

Vlatko Pavletić 

(HDZ) 

(-’92.04.15.) 

Osman Muftić 

(-) 

(-’91.07.31.) 

Manolić-kormány 

(1990.08.24. – 1991.07.17.) 
Hrvoje Hitrec 

(HDZ) 

(’91.03.04.-) 

Gregurić-kormány 

(1991.07.14. – 1992.08.12.) 

Branko Salaj 

(n.a.) 

(’91.08.27.-) 

Ante Čović 

(n.a.) 

(’91.07.31.-’92.04.15.) 

Vesna Girardi-Jurkić 

(HDZ) 

(’92.04.15.-’94.10.18.) 

Jure Radić 

(HDZ) 

(’92.04.15.-08.07.) 

Šarinić-kormány 

(1992.08.12. – 1993.04.03.) 
- 

Tudományügyi 
Ivo Sanader 

(HDZ) 

(-’93.01.07.) 
Tudományügyi és 

technológiai 

Branko Jeren 

(-) 

(’93.02.23.-) 
Valentić-kormány 

(1994.04.03. – 1995.11.07.) 
- 

Kulturális Művelődési és sport 
Zlatko Vitez 

(HDZ) 

(’94.10.18.-) 
Ljilja Vokić 

(HDZ) 

(’94.10.18.-’98.03.04.) 

Mateša-kormány 

(1995.11.07. – 2000.01.27.) 
- 

Božo Biškupić 

(HDZ) 

Ivica Kostović 

(HDZ) 

(-’98.10.14.) 
Božidar Pugelnik 

(HDZ) 

(’98.03.04.-’99.10.05.) Milena Žic-Fuchs 

(-) (’99.02.22.-) Nansi Ivanišević 
(HDZ) 

(’99.10.05.-) 
I. Račan-kormány 

(2000.01.27. – 2002.07.30.) 
- 

Antun Vujić 

(SDP) 

Vladimir Strugar 

(HSS) 

Hrvoje Kraljević 

(HSLS) 

II. Račan-kormány 

(2002.07.30. – 2003.12.23.) 
- 

Gvozden Flego 

(SDP) 

I. Sanader-kormány 

(2003.12.23. – 2008.01.12.) 

 

- Božo Biškupić 

(HDZ) 

Tudományügyi, oktatási és sport 

Dragan Primorac 

(-) II. Sanader-kormány 

(2008.01.12. – 2009.07.06.) 
- 

Kosor-kormány 

(2009.07.06. -) 
- 

Jasen Mesić 
(HDZ) 

Radovan Fuchs 

(HDZ) 

Milanović-kormány 

(2011.02.23.-) 
- 

Andrea Zlatar 

Violić 

(HNS) 

Željko Jovanović 

(SDP) 
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 Tengerészeti 
Közlekedési és 

hírközlési 
Közigazgatási és igazságügyi 

Mesić-kormány 

(1990.05.30. - 1990.08.24.) 

Davorin Rudolf 

(-) 

Zvonimir Medvedović 

(n.a.) 

(1990.07.25.-08.24.) Branko Babac 

(n..a.) 

Josip Božičević 

(-) 

Manolić-kormány 

(1990.08.24. – 1991.07.17.) 

Gregurić-kormány 

(1991.07.14. – 1992.08.12.) 

Bosiljko Mišetić 

(HDZ) 

(’91.08.02.-’92.05.14.) 
Igazságügyi 
Ivan Milas 

(HDZ) 

(’92.06.08.-) 

Šarinić-kormány 

(1992.08.12. – 1993.04.03.) 

Tengerészeti, közlekedési és hírközlési Közigazgatási és igazságügyi 

Ivica Mudrinić 

(HDZ) 

(-’96.02.05.) 

Ivica Crnić 

(-) 

Valentić-kormány 

(1994.04.03. – 1995.11.07.) 

Közigazgatási Igazságügyi 
Jurica Malčić 

(HDZ) 

(’93.05.20.-’94.03.02.) 

Ivica Crnić 

(-) 

(’93.05.20.-’95.05.18.) 
Davorin Mlakar 

(HDZ) 

(’94.03.02.-’98.03.04.) 

Miroslav Šeparović 
(HDZ) 

(’95.05.18.-’98.04.20.) 

Mateša-kormány 

(1995.11.07. – 2000.01.27.) 

Željko Lužavec 

(HDZ) 

(’96.02.05.-’99.08.04.) 
Marijan Ramušćak 

(HDZ) 

(’98.03.04.-’99.02.17.) 

Milan Ramljak 

(HDZ) (’98.05.14.-
’99.04.13.) 

Ivan Pavlović 

(HDZ) 

(’99.08.16.-) 

Zvonimir Šeparović  
(HDZ) 

(’99.04.15.-) 

I. Račan-kormány 

(2000.01.27. – 2002.07.30.) 

Alojz Tušek 

(HSLS) 

(-2002.03.21.) 

Közigazgatási, igazságügyi és helyi 
önkormányzatok 

Mario Kovač 

(HSLS) 

(2002.03.21.-) 

Stjepan Ivanišević 

(SDP) 

(-2001.09.27.) 

Ingrid Antičević-Marinović 

(SDP) 

(2001.09.28.-) 
II. Račan-kormány 

(2002.07.30. – 2003.12.23.) 

Roland Žuvanić 

(LIBRA) 

I. Sanader-kormány 

(2003.12.23. – 2008.01.12.) 
- 

Igazságügyi 
Vesna Škare 

(DC) 

(-2005) 

Ana Lovrin 

(HDZ) 

(2005-2008.11.10.) 

II. Sanader-kormány 

(2008.01.12. – 2009.07.06.) 
- Ivan Šimonović 

(-) 

(2008.11.10.-) 

Kosor-kormány 

(2009.07.06. -) 
- 

Közigazgatási Igazságügyi 
Davorin Mlakar 

(HDZ) 

Dražen Bošnjaković 
(HDZ) 

Milanović-kormány Siniša Hajdas Dončić Arsen Bauk Orsat Miljenić 
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(2011.02.23.-) (SDP) (SDP) (-) 

    

Manolić-kormány 

(1990.08.24. – 

1991.07.17.) 

Áruszállítási 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petar Kriste 

(HDZ) 
 

Gregurić-kormány 

(1991.07.14. – 

1992.08.12.) 

Kereskedelmi Kivándorlásügyi  

Petar Kriste 

(HDZ) 

(-’92.04.15.) 

Zdravko Sančevi (n.a.) 
(’91.12.02.-) 

 

Branko Mikša 
(HDZ) 

(’92.04.15.-) 

Gojko Šušak (HDZ) 
(’91.08.02.-09.18.) 

 

Šarinić-kormány 

(1992.08.12. – 

1993.04.03.) 

 

 

 

Valentić-kormány 

(1994.04.03. – 

1995.11.07.) 

 

Mateša-kormány 

(1995.11.07. – 

2000.01.27.) 

Bevándorlásügyi 

Bosznia és 
Hercegovinával 

kapcsolatos különleges 
ügyek 

 

Marijan Petrović 

(HDZ) 

(’96.11.13.-’99.06.01.) 

Milan Kovač 

(HDZ) 

(’98.04.15.-) 

I. Račan-kormány 

(2000.01.27. – 

2002.07.30.) 

 

II. Račan-kormány 

(2002.07.30. – 

2003.12.23.) 

I. Sanader-kormány 

(2003.12.23. – 

2008.01.12.) 

II. Sanader-kormány 

(2008.01.12. – 

2009.07.06.) 

Kosor-kormány 

(2009.07.06. -) 

Emberi jogok 

Slobodan Uzelac 

(SDSS) 

Milanović-kormány 

(2011.02.23.-) 
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12. számú melléklet: Szlovén kormányszerkezet változása (1992–2012)
463

 

Ciklus Miniszterelnök Miniszterelnök- Főtitkár Külügy Belügy 

  
helyettes 

   

  
Jožef Mencinger (SDS) 

   
1990.05.16 

 
(-1991) 

   
- Lojze Peterle Andrej Ocvirk (SKD) n.a. Dimitrij Rupel Igor Bavčar 

1992.05.14 (SKD) (1991-) 
 

(SDZ) (SDZ) 

  
Leopold Šešerko 

   

  
(ZS) 

   

      

1992.05.14 
 

Jože Pučnik (SDS) 
   

- Janez Drnovšek 
  

Dimitrij Rupel Igor Bavčar 

1993.01.25 (LDS) Herman Rigelnik (LDS) n.a. (SD) (SD) 

  
Viktor Žakelj (n.a.) 

   

      
1993.01.25 Janez Drnovšek 

  
Lojze Peterle (SKD) (-1994) Ivo Bizjak (SKD) (-1994) 

- (LDS) - n.a. Zoran Thaler (LDS) (1995-1996) 
 

1997.02.27 
   

Davorin Kračun (LDS) (-1997) Andrej Šter (SKD) (1994-) 

      
1997.02.27 Janez Drnovšek Marjan Podobnik 

 
Zoran Thaler (LDS) (1997) Mirko Bandelj (LDS) (-1999) 

- (LDS) (SLS) n.a. Boris Frlec (-) (1997-2000) 
 

2000.06.07 
   

Dimitrij Rupel (LDS) (2000) Borut Šuklje (LDS) (1999-) 

      

2000.06.07 Andrej Bajuk 
  

Lojze Peterle Peter Jambrek 

- (SLS-SKD-NSi) - n.a. (SLS-SKD-Nsi) (-) 

2000.11.30 
     

      
2000.11.30 Janez Drnovšek 

  
Dimitrij Rupel Rado Bohinc 

- (LDS) - n.a. (LDS) (SD) 

2002.12.19 
     

      

    
Dimitrij Rupel 

 
2002.12.19 Anton Rop 

  
(SDS) Rado Bohinc 

- (LDS) - n.a. (-2004) (SD) 

2004.12.03 
   

Ivo Vajgl (n.a.) 
 

    
(2004-) 

 

  
- 

   
2004.12.03 

     
- Janez Janša - n.a. Dimitrij Rupel Dragutin Mate 

2008.11.21 (SDS) 
  

(-) (SDS) 

  
- 

   

   
Milan M. Cvikl 

 
Katarina Kresal 

2008.11.21 
  

(SD) 
 

(LDS) 

- Borut Pahor - (-2010) Samuel Žbogar (-2011) 

2012.02.10 (SD) 
 

Helena Kamnar (SD) Aleš Zalar 

   
(n.a.) 

 
(LDS) 

   
(2010-) 

 
(2011-) 

      
2012.02.10 Janez Janša Radovan Žerjav (SLS) Božo Predalič Karl Erjavec Vinko Gorenak 

- (SDS) Ljudmila Novak (NSi) (n.a.) (DeSUS) (SDS) 

  
Karl Erjavec (DeSUS) 

   

                                                           
463

 Forrás: a szerző munkája. 
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Ciklus Védelem Pénzügy Igazságügy Oktatás Kulturális 

1990.05.16 
 

Marko Kranjec 
 

  
  -  Janez Janša (-1991) Rajko Pirnat Peter Vencelj Andrej Capuder 

1992.05.14 (SDZ) Dušan Šešok (SDZ) (SKD) (SKD) 

    (SKD) (1991-)       

            

 -    Janez Kopač       

1992.05.14 Janez Janša (LDS) Miha Kozinc Slavko Gaber Borut Šuklje 

 -  (SDZ) (-1992) (LDS) (LDS) (SSS) 

1993.01.25   Mitja Gaspari (LDS)       

   (1992-)       

           

1993.01.25 Janez Janša (SDS)   

Miha Kozinc (LDS) 

(-1994)   

Sergij Pejhan (SD) (-

1996) 

 -  (-1994)) Mitja Gaspari   Slavko Gaber   

1997.02.27 Jelko Kacin (SDZ) (LDS) 

Meta Župančič 
(LDS) (1994-) (LDS) 

Janez Dular (SKD) 

(1996-) 

 (1995-)         

            

1997.02.27 

Tit Turnšek (n.a.) 
(1997) Mitja Gaspari Tomaž Marušič Slavko Gaber (LDS) (-1999) Jožef Školč 

 -  

Alojzij Krapež (n.a.) 

(1997–1999) (LDS) (SLS) Pavle Zgaga (LDS) 

2000.06.07 
Franci Demšar (n.a.) 

(1999–) 

  

 (LDS) (1999-) 

 
           

2000.06.07 Janez Janša Zvone Ivanušić Barbara Brezigar Lovro Šturm Rudi Šeligo 

 -  (SDS) (SLS-SKD) (-) (-) (SDS) 

2000.11.30     

 

    

           

2000.11.30 Anton Grizold Anton Rop Ivo Bizjak Lucija Čok Andreja Rihter 

 -  (n.a.) (LDS) (SLS) (LDS) (SD) 

2002.12.19 
     

       Oktatás, sport és    

        tudományügy   

      Ivan Bizjak     

2002.12.19     (SLS)     

 -  Anton Grizold Dušan Mramor (-2004) Slavko Gaber Andreja Rihter 

2004.12.03 (n.a.) (n.a.) Zdenka Cerar (LDS) (SD) 

      (n.a.)     

      (2004-)     

        Oktatás Felsőoktatás   

          Jure Zupan   

2004.12.03 Karl Erjavec Andrej Bajuk Lovro Šturm Milan Zver  (NSi) (-2007) Vasko Simoniti 

 -  (DeSUS) (NSi) (NSi) (SDS) Mojca Kucler Dolinar (SDS) 

2008.11.21         (NSi) (2007-)   

       Oktatás és sport Felsőoktatás, tudomány   

       

 

és technológia   

         Gregor Golobič Majda Širca Ravnikar 

2008.11.21         (Zares) (Zares) 

 -  Ljubica Jelušić Franci Križanič Aleš Zalar Igor Lukšič (-2011) (-2011) 

2012.02.10 (SD) (SD) (LDS) (SD) Igor Lukšič Boštjan Žekš 
         (SD) (2011-) (SD) (2011-) 

     Igazságügy és Oktatás, tudomány,  -  

     közigazgatás kultúra és sport   

2012.02.10 Aleš Hojs Janez Šušteršič Senko Pličanič Žiga Turk  -  

 -  (NSi) (LGV) (LGV) (SDS) 
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Ciklus Szociális ügyek Egészségügy Iparügy Mezőgazdaság Környezetvédelem 

1990.05.16   Katja Boh (SDS) 
 

  
  -  Jožica Puhar (-1992) Izidor Rejc Jožef Osterc Miha Jazbinšek 

1992.05.14 (SD) Božidar Voljč (SKD) (SLS) (ZS) 

    (n.a.) (-1992) 

 

  

 
 Munkaügy Egészségügy és Iparügy és Mezőgazdaság, erdészet és   

   szociális partnerség építészet élelmiszerügy   

1992.05.14 Jožica Puhar Božidar Voljč Dušan Šešok Jože Protner Miha Razbinšek 

 -  (SD) (n.a.) (n.a.) (LDS) (ZS) 

1993.01.25           

 Munkaügy és Egészségügy  -  Mezőgazdaság és   

 Szociális ügyek     erdészet   

1993.01.25 Jožica Puhar (SD) (-1994)       

Miha Razbinšek (ZS) 

 (-1994) 
 -  

 

Božidar Voljč  -  Jožef Jakaob Osterc 

 

1997.02.27 Rina Klinar (SD) (1994-1996) (n.a.)   (SLS) 

Pavle Gantar (LDS) 

(1994-) 

 Anton Rop (LDS) (1996-)         

      -      

1997.02.27           

 -  Anton Rop Marjan Jereb  -  Ciril Smrkolj Pavle Gantar 

2000.06.07 (LDS) (n.a.) 

 

(n.a.) (LDS) 

 Szociális ügyek    -  Mezőgazdaság   

2000.06.07 Miha Brejc Andrej Bručan   Ciril Smrkolj Andrej Umek 

 -  (SDS) (SDS)  -  (n.a.) (SLS-SKD) 

2000.11.30   

 

      

 Munkaügy és     -  Mezőgazdaság, erdészet és    

 szociális partnerség     élelmiszerügy   

2000.11.30           

 -  Vlado Dimovski Dušan Keber  -  Franc But Janez Kopač 

2002.12.19 (SD) (n.a.) 
 

(n.a.) (LDS) 

  Munka-, család és    -    Környezetvédelem 

 szociálügy       és területrendezés 

2002.12.19        Franc But(n.a.)   

 -  Vlado Dimovski Dušan Keber  -  (-2004) Janez Kopač 

2004.12.03 (SD) (n.a.)   Milan Pogačnik (LDS) 
       (SD) (2004-)   

  Szociális ügyek    -  Mezőgazdaság Környezetvédelem 

 Janez Drobnič Andrej Bručan   Marija Lukačič   

2004.12.03 (NSi) (SDS)   (SDS)   

 -  (-2006) (-2007)  -  (-2007) Janez Podobnik 

2008.11.21 Marjeta Cotman Zofija Mazej Kukovič   Iztok Jarc (SLS) 

 (NSi) (SDS)   (SDS)   

 (2006-) (2007-)   (2007-)   

 Munka-, család és    -  Mezőgazdaság, erdészet és   

 szociálügy     élelmiszerügy   

   Borut Miklavčič   Milan Pogačnik (SD) (-2010) Karl Erjavec 

2008.11.21   (SD)     (DeSUS) 

 -  Ivan Svetlik (-2010)  -  Henrik Grejkeš (DeSUS) (2010) (-2010) 

2012.02.10 (DeSUS) Dorijan Marušič     Roko Žarnić 

   (SD)   Dejan Židan (SD) (2010-) (DeSUS) 

   (2010-)     (2010-) 

 Szociális ügyek    -  Mezőgazdaság és környezetvédelem 

2012.02.10 Andrej Vizjak Tomaž Gantar  -  Franc Bogovič 

 -  (SDS) (DeSUS)   (SLS) 
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Ciklus Közlekedés Kutatási és  Információs Gazdasági Tervezési 

   tudományügyi       

     Stane Stanič     

1990.05.16     (n.a.)     

 -  Marjan Kranjc Peter Tancig (-1991) Viktor Brezar Igor Umek 

1992.05.14 (n.a.) (ZS) Jelko Kacin (n.a.) (n.a.) 

     (SDZ)     

     (1991-)     

   Tudományügyi  -      

   és technológiai       

1992.05.14 Marjan Kranjc Peter Tancig   Maks Tajnikar Davorin Kračun 

 -  (n.a.) (ZS)  -  (n.a.) (LDS) 

1993.01.25           

      -    T.n.m. 

         (Tervezés) 

   Rado Bohinc (SDZ)   Maks Tajnikar   

1993.01.25 Igor Umek (-1996)  -  (n.a.) Alojz Janko 

 -  (n.a.) Andrej Umek   Metod Dragonja (n.a.) 

1997.02.27   (n.a.)   (n.a.)   

      -     -  

1997.02.27           

 -  Anton Bergauer Alojzij Marinček  -  Metod Dragonja  -  

2000.06.07 (n.a.) (n.a.) 

 

(n.a.)   

   Kutatási  -     -  

2000.06.07 Anton Bergauer Lojze Marinček   Jože Zagožen   

 -  (SLS-SKD) (SLS-SKD)  -  (SDS)  -  

2000.11.30  

    
    -  Információs társadalom    -  

2000.11.30           

 -  Jakob Presečnik  -  Pavel Gantar Tea Petrin  -  

2002.12.19 (SLS.)   (LDS) (n.a.)   

    -       -  

2002.12.19 Jakob Presečnik  (SLS)     Tea Petrin  (n.a.)   

 -  (-2004)  -  Pavle Gantar (-2004)  -  

2004.12.03 Marko Pavliha   (LDS) Matej Lahovnik   
 (LDS) (2004-)     (LDS) (2004-)   

    -   -     -  

 Janez Božuč (SLS)         

2004.12.03 (-2007)  -   -  Andrej Vizjak  -  

 -  Radovan Žerjav     (SDS)   

2008.11.21 (SLS) (2007-)         

    -   -     -  

       Matej Lahovnik (Zares) (-2010)   

2008.11.21           

 -  Patrik Vlačič  -   -  Darja Radić (Zares) (2010-2011)  -  

2012.02.10 (SD)         

       Mitja Gaspari (SD) (2011-)   

 Közlekedés és  -   -  Gazdaság és  -  

 területrendezés     technológia   

2012.02.10 Zvonko Černač  -   -  Radovan Žerjav  -  

 -  (SDS)     (SLS)   
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Ciklus Kereskedelmi Energetika Turisztika 
Veteránok és 

hadirokkantak 

   1990.05.16         

    -  Maks Bastl Miha Tomšič Ingo Paš Franc Godeša 

   1992.05.14 (n.a) (ZS) (n.a.) (n.a.) 

   
    - Turisztika és    -  Törvényhozási Diaszpóra 

     vendéglátás         

1992.05.14 Jožef Jeraj (n.a.)             

 -  (-1992)  - Janez Sirše Ana Osterman  - Alojz Janko Janko Prunk 

1993.01.25 Davorin Valentinčič (n.a.)   (n.a.) (n.a.)    (n.a.) (n.a.) 

 (1992-)             

  -   -   -   -  Gazdasági fejlesztések  -   -  

1993.01.25         Davorin Kračun (LDS)     

 -   -   -   -   -  (-1995)  -   -  

1997.02.27         Janko Deželak (n.a.)     

         (1995-)     

  -   -   -   -     -   -  

1997.02.27               

 -   -   -   -   -  Marjan Senjur  -   -  

2000.06.07         (n.a.)     

 Kereskedelmi és  -   -   -  Gazdsági kapcsoaltok Törvényhozási  -  

 turisztikai       és fejlesztés     

2000.06.07 Janko Razgoršek       Marjan Senjur Tone Jerovšek   

 -  (SLS-SKD)  -   -   -  (SLS-SKD) (-)  -  

2000.11.30              

  -   -       -   -   -  

2000.11.30               

 -   -   -   -   -   -   -   -  

2002.12.19               

  -   -   -   -   -  -   -  

2002.12.19               

 -   -   -   -   -   -   -   -  

2004.12.03               

  -   -   -   -  T. n. m. Közigazgatási  -  

         (gazdaság fejlesztés)     

2004.12.03  

 

    Jože Damjan (-) (-2006) Gregor Virant   

 -  -  -  -  -  
Adrej Horvat (SD) 

 (2006-2007) (-)  - 

2008.11.21         Žiga Turk (SDS) (2007-)     

  -   -   -   -   -    T. n. m. 

             (diaszpóra) 

2008.11.21           

Irma Pavlinič 
Krebs   

 -   -   -   -   -   -   (Zares) (-2011) Boštjan Žekš 

2012.02.10           Borut Pahor (SD) 
           (SD) (2011-)   

  -   -   -   -   -   -    

2012.02.10  -   -   -   -   -   -  
Ljudmila 

Novak 

 -              (NSi) 
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Ciklus T.n.m. 

  
 (Helyi önkormányzatok) 

  1993.01.25 Boštjan Kovačič 

   -  (LDS) 

  1997.02.27 
   

   T.n.m. T.n.m. (Szociális) 

   (EU integráció) jóléti koordináció) 

1997.02.27 Božo Grafenauer Igor Bavčar Janko Kušar 

 -  (n.a.) (LDS) (n.a.) 

2000.06.07 
   

  -   -   -  

2000.06.07       

 -   -   -   -  

2000.11.30       

    -  T.n.m.  -  

   (EU integráció)   

2000.11.30   Igor Bavčar (SD)   

 -   -  (-2002)  -  

2002.12.19   Janez Potočnik (n.a.)   

   (2002-)   

 T. n. m.    -  

 (Regionális fejlestés)     

2002.12.19   Janez Potočnik   

 -  Zdenka Kovač  (n.a.) (-2004)  -  

2004.12.03 (n.a.) Milan Martin Cvikl   

   (SD) (2004-)   

 T. n .m. (helyi önkorm.  -   -  
 és regionális fejlesztés)     

2004.12.03 Ivan Žagar     

 -  (SLS)  -   -  

2008.11.21 
 

    

 T. n. m. (helyi önkorm. T. n. m.   -  

 és regionális politika) (európai fejlesztések)   

2008.11.21 Zlata Ploštajner (DeSUS) (-2009)     

 -  Henrik Gjerkeš (DeSUS) (2009-2010) Mitja Gaspari  - 

2012.02.10 Duša Trobec Bučan (DeSUS) (2011) (SD)   

 Boštjan Žekš (SD) (2011-) 

 
  

  -   -   -  

2012.02.10  -  -  -  

 -           
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13. számú melléklet: A régió államfőinek jellemzői 

Ország Kormányforma 
Megbízatási idő 
(újraválasztás) 

Választás módja Államfő 

Szerbia „kvázi” félelnöki 5 év/1x közvetlen 
Tomislav Nikolić, 2012- 

(függ, SNS) 

Horvátország parlamentáris 5 év/1x közvetlen 
Ivo Josipović, 2010–  

(függ.) 

Szlovénia parlamentáris 5 év/1x közvetlen 
Danilo Türk, 2007–  

(függ.) 

Bosznia–Hercegovina félelnöki 
4 év/8 havonta 

rotálódik 

3 etnikum 2 entitásból 
3 főt választ 

Bakir Izetbegović, 
2012.márc. –  

(bosnyák) 

Montenegró félelnöki 5 év/1x közvetlen 
Filip Vujanović, 2002– 

(függ., Szoc.Dem. Párt) 

Koszovó parlamentáris 5 év/1x 

közvetett 
(parlament 2/3-a), 

2012-t követően 
közvetlen 

Alifete Jahjaga, 2011– 

(függ.) 

Albánia parlamentáris 5 év/1x 
közvetett 

(parlament 3/4-a) 

Bujar Nishani, 2012– 

(függ., Albán Demokrata 
Párt) 

Macedónia parlamentáris 5 év/1x közvetlen 
Gjorge Ivanov, 2009– 

(függ., Demokrata Párt) 
Forrás: a szerző munkája 
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14. számú melléklet: A szerb államfők karrierútja 

Név 
Párt- 

támogatás 

Életkor* 

(születési év) 
Párttag Végzettség Karrierút 

Slobodan Milošević SPS 
48 

(1941) 

Igen, 

pártelnök 

(1990 – 2006) 

Belgrádi 
Egyetem: 

Jogász szak 

1959 – A Jugoszláv 
Kommunisták 

Szövetségének tagja; 
 

1989 – Szerbia elnöke; 
 

1990 – Szerbiai 

Szocialista Párt 
alapítója; 

 

1997 – Jugoszlávia 
elnöke. 

Milan Milutinović SPS 
55 

(1942) 
Igen 

1965 –Belgrádi 
Egyetem: 

Jogász szak 

A Szövetségi 
Szocialista Fiatalok 

elnöke; 
 

1989 – Szerbia 

görögországi 
nagykövete. 

Boris Tadić DS 
46 

(1958) 

Igen, 

pártelnök 

(2003–) 

Belgrádi 
Egyetem: 

Pszichológia 
szak 

Újságíró, 
pszichológus; 

 

1990- DS tag; 

 

2001-2003 

védelmi és 
telekommunikációs. 

miniszter 

 

2004 tavasz – 

parlamenti képviselő 

Tomislav Nikolić SNS 
60 

(1952) 

Igen, 

pártelnök  
(2008–) 

Újvidéki 
Közgazdasági 
Kar: mérnök 

szak 

Kraguljevac 

Kommunális 
Közvállalatának 

Műszaki Igazgatója, 
 

SRS alelnöke (1991–
2008), 

 

Kormány alelnök 

(1998–1999), 

 

SNS elnöke (2008–) 

* Köztársasági elnökké történő megválasztáskor. 
Forrás: a szerző munkája 

 



262 

 

 

15. számú melléklet: A horvát államfők karrierútja 

Név 
Párt- 

támogatás 

Életkor* 

(születési év) 
Párttag Végzettség Karrierút 

Franjo Tuđman HDZ 
68 

(1922-1999) 

Igen, pártelnök 
(1989-1999) 

1955-1957: 

Belgrádi katonai 
akadémia, 

1960-tábornok 

1945-1961: belgrádi 
Honvédelmi 
Minisztérium 
munkatársa 

 

1961-1967: Zágrábi 
Munkásmozgalom-

történeti Intézet 
igazgatója 

 

1971-től ellenzéki 
politikus, 1981-ben 

bebörtönözték 

 

1989-HDZ alapítója 

Stjepan Mesić HNS 
66 

(1934) 

Igen, 

pártelnök 
(1997-2000) 

1961 – Zágrábi 
Egyetem:  

jogász szak 

1966-tól parlamenti 
képviselő 

 

1971: ellenzéki 
reformer, 1972-ben 

bebörtönözték 

 

1989-HDZ alapítója 

 

Miniszterelnök (1990) 
 

JSZSZK utolsó elnöke 
(1991) 

 

1992-parlamenti 

képviselő 

 

1992-képviselőház 
elnöke 

Ivo Josipović SDP 
53 

(1957) 

Igen, tag 

(1990-1994, 

2008-2010) 

1980 – Zágrábi 
Egyetem:  

jogász szak 

 

 

 

1983 – Zágrábi 
Művészeti 
Akadémia: 
zeneszerző 

1980-tól a Horvát 
Kommunista Párt tagja 

 

1994-ben távozott a 
politikából 

 

1994-2003: egyetemi 

tanár 
 

2003-ban független 
képviselő 

 

Horvátország 
képviselője az ICTY-

ben és ICJ-ben 

* Köztársasági elnökké történő megválasztáskor. 
Forrás: a szerző munkája 
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16. számú melléklet: A szlovén államfők karrierútja 

Név 
Párt- 

támogatás 

Életkor* 

(születési év) 
Párttag Végzettség Karrierút 

Milan Kučan – 
49 

(1941) 
– 

Ljubljanai Egyetem: 

jogász szak 

1968 – Szocialista 

Szövetség titkára, 
 

1978 – szlovén 
parlament elnöke, 

 

1982 – JKSZ KB tag, 

 

1986 – SZKP vezetője, 
 

1990 – kollektív 
államelnökség elnöke, 

 

2004-től a Madridi 
Klub tagja 

Janez Drnovšek LDS 
52 

(1950 – 2008) 
Igen 

1973 – Ljubljanai 

Egyetem: 

közgazdaságtudomány 

1986 – szlovén 
parlament tagja, 

 

1989 – JSZSZK 

államelnökségének 
tagja, 

 

LDS elnöke  
(1992–2003), 

 

Miniszterelnök 

(1992–2002) 

 

Mozgalom az 

igazságosságért és 
fejlődésért 

(2006–2008) 

Danilo Türk – 
55 

(1952) 
– 

Ljubljanai Egyetem: 

jogász szak 

ENSZ Emberi Jogi 

Bizottsága 

(1984–1992), 

 

Szlovénia ENSZ-

nagykövete 

(1992–2000), 

 

ENSZ főtitkár-helyettes 

(2000–2005), 

 

Ljubljanai Egyetem 

dékán-helyettese 

(2005–2007) 

* Köztársasági elnökké történő megválasztáskor. 
Forrás: a szerző munkája 
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17. számú melléklet: Szerb köztársasági elnökök az egyes kormányzati ciklusokban 

 Elnök 
Az elnököt 

támogató párt(ok) 
A kormány politikai 

orientációja 

Az elnök és 
a kormány 

politikai 

orientációja 
közötti 
viszony 

Az elnök 
szerepfelfogása 

Politikai 

konfliktusok 

az elnök és a 
kormány 

között 

Az elnök 
politikai 

aktivitása, 
jelenléte a 
politikai 

napirenden 

Az 

elnök 
politikai 

súlya 

2001-2003 
Milan 

Milutinović 
SPS–JUL–ND 

vegyes 

(DOS) 
ellentétes szimbolikus nincs nincs gyenge 

2004-2007 

Boris Tadić DS 

jobboldali 

(DSS–SPO–NS–G17Plus) 
ellentétes szimbolikus minimális jelentős közepes 

2007-2008 
vegyes 

(DS–DSS–NS–G17Plus) 
illeszkedő szimbolikus minimális jelentős közepes 

2008–2012 

baloldali 

(DS–SPS–G17plus–
kisebbség) 

illeszkedó 
szimbolikus-

támogató 
minimális jelentős közepes 

2012- Tomislav Nikolić SNS 

vegyes 

(SNS–SPS–JS–PUPS–
URS–függ.) 

illeszkedő támogató nincs jelentős erős 

Forrás: a szerző munkája 
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18. számú melléklet: Horvát köztársasági elnökök az egyes kormányzati ciklusokban 

 Elnök 

Az elnököt 
támogató 
párt(ok) 

A kormány 
politikai 

orientációja 

Az elnök és 
a kormány 

politikai 

orientációja 
közötti 
viszony 

Az elnök 
szerepfelfogása 

Politikai 

konfliktusok 

az elnök és a 
kormány 

között 

Az elnök 

politikai 

aktivitása, 
jelenléte a 
politikai 

napirenden 

Az 

elnök 
politikai 

súlya 

1990–2000 Franjo Tuđaman HDZ 
jobboldali 

(HDZ) 
illeszkedő támogató nincs jelentős erős 

2000–2003 

Stjepan Mesić 

HNS–
HSSS–IDS-

LS 

baloldali 

(SDP-LS-

(HSLS–IDS)–
HSS–HNS–

LIBRA) 

ellentétes szimbolikus minimális nincs közepes 

2003–2008 
jobboldali 

(HDZ–DC) 
ellentétes szimbolikus minimális nincs közepes 

2008–2009 

jobboldali 

(HDZ–HSLS–
SDS–HSS–

HSU) 

ellentétes szimbolikus minimális nincs közepes 

2009–2011 

jobboldali 

(HDZ–HSS–
SDSS) 

ellentétes szimbolikus minimális nincs közepes 

Ivo Josipović SDP 

ellentétes szimbolikus minimális nincs közepes 

2011– 

baloldali 

(SDP–HNS–
IDS) 

illeszkedő szimbolikus nincs nincs közepes 

* 1990-2000: Mivel ezek időszakban félelnöki rendszer volt, és a kormányokat is mind a HDZ adta, így az egyszerűsítés lehetséges. 
Forrás: a szerző munkája. 
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19. számú melléklet: Szlovén köztársasági elnökök az egyes kormányzati ciklusokban 

 Elnök 

Az elnököt 
támogató 
párt(ok) 

A kormány politikai 
orientációja 

Az elnök és a kormány 
politikai orientációja 

közötti viszony 

Az elnök 
szerepfelfogása 

Politikai 

konfliktusok 

az elnök és a 
kormány 

között 

Az elnök 
politikai 

aktivitása, 
jelenléte a 
politikai 

napirenden 

Az 

elnök 
politikai 

súlya 

1990–1992 

Milan Kučan – 

DEMOS illeszkedő szimbolikus nincs jelentős közepes 

1992–1993 
LDS–SDS–ZLSD–Zeleni 

Slovenije–DS–SSS 
illeszkedő szimbolikus minimális jelentős közepes 

1993–1997 LDS–SKD–ZLSD–(SDS) illeszkedő szimbolikus minimális jelentős közepes 

1997–2000 LDS–SLS–DeSUS illeszkedő szimbolikus minimális jelentős közepes 

2000 SLS+SKD–SDS ellentétes szimbolikus nincs nincs közepes 

2000–2002 LDS–SLS–ZLSD–DeSUS–SMS illeszkedő szimbolikus nincs nincs közepes 

2002–2004 
Janez Drnovšek LDS 

LDS–SLS–ZLSD–DeSUS–SMS illeszkedő szimbolikus nincs nincs közepes 

2004–2008 SDS–SLS–DeSUS–NSi ellentétes szimbolikus nincs nincs közepes 

2008–2012 
Danilo Türk SD–Zares 

LDS–SD–DeSUS–Zares illeszkedő szimbolikus minimális jelentős közepes 

2012– SDS–SLS–DeSUS–NSi–DL ellentétes szimbolikus nincs nincs közepes 

Forrás: a szerző munkája 
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I. The objectives and structure of the dissertation  

The aim of this PhD dissertation is to compare and contrast the political systems of 

Serbia, Croatia and Slovenia during their democratic operations. As a result, I did not 

analyze the disintegration of the former Republic of Yugoslavia which led to the Balkan 

Wars; neither did I examine the political judgments of the autocratic Serbian regime 

operating in the second half of the nineteen nineties.  

The basic hypothesis of this dissertation is that the three former Yugoslavian republics 

had very similar political institutions with similar structure and common sense during 

the era of democratization with minor, insignificant differences.  

This subject matter of this dissertation is significant for several reasons; firstly the field 

of comparative politics lacks such a scientific comparison of the above mentioned 

former Yugoslavian republics; secondly the above mentioned republics are subjects of 

the European integration process, and more and more attention is being paid to the 

implementation of the immersion. Since the Balkan crisis of the nineteen nineties there 

has not been any comparative research on this field neither in Hungary nor in the rest of 

Europe, which intended to introduce the science of political systems of these 

independent Balkan states. In addition to these this dissertation aims to compare the 

practical operation of the emerging institutions established in the above mentioned 

democratic regimes.   

In my opinion one should first understand the political changes and situations in the past 

two decades before trying to understand the present manifestation and circumstances of 

these states.  The selection of the target countries serve these purposes, since the 

European integration of these three countries have been shown in different phases. The 

degree of differences and similarities in the different immersion phases help the 

researcher to make presumptions about the possible future immersion process. Slovenia 

is a consolidated democracy which has been a full member of the European Union since 

2004; Croatia is a country which has successful completed the accession negotiations; 

and lastly Serbia which is applying for the candidate status to start the accession 

negotiations. The existence of a democratic institution system is essential for the 

member states of the European Union, therefore the introduction of the institutional 

systems of these countries can give an indispensable guide to ensure a successful 
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integration. Throughout the dissertation the author used authentic texts, which insure the 

reliability of this comparative research.  

The analyses of the political components of the different political systems in each 

country follow a logical order throughout the dissertation to provide a coherent 

interpretation for the readers. Accordingly, the first chapter presents the constitutional 

and governmental system of Serbia, Croatia and Slovenia.  This chapter will be 

followed by the above mentioned countries’ brief constitutional history. In addition to 

these it will also explain the era when these countries united in the XX century. This 

aspect will adumbrate each country’s political intention after they regain their 

independence. 

The second chapter examines the existing constitutions of the three target countries with 

special attention paid to the operating characteristics. In addition to the operating 

characteristics this chapter will introduce the possibilities of political power-sharing, 

Constitutional Courts, Central Banks, the Office of Ombudsmen, the tools of direct 

democracy as well as the possibilities of local power sharing.  

The third chapter will define the party systems operating in the given countries, with 

special attention paid to the power transition which took place after the disintegration. 

Furthermore this chapter will introduce the umbrella organizations which were present 

during these changes and last but not least it will talk about the evolvement of the multi-

party system in each country. This chapter will thoroughly introduce the changes in the 

party system from the disintegration until the present regimes in all three countries. 

The fourth chapter is an analysis of electoral systems according to political logic, with a 

comprehensive examination of the procedural rules of law in force. This part will be 

followed by the brief characterization the National Election Committee of each country. 

In continuous the next chapter will present significant elections and their results since 

the disintegration. This chapter will discuss the Serbian elections between 2000 and 

2012, the Croatian Sabor and the Chamber of Counties elections since the 1990s which 

experienced two cycles of elections, and finally the presentation of the House of 

Representatives elections in Slovenia from the independence to 2011. 
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The sixth chapter writes about the functional power-sharing institutions, therefore the 

comparison of the Parliaments will be presented in this part.  Based on an analysis of 

the present legislature the unicameral parliament of Serbia and Croatia will be 

compared to the operation of the bicameral Slovenian Parliament. In addition to the 

operation this section will explain the responsibilities of these parliaments, powers of 

the individual officers, and the system and establishment of the parliamentary 

committees. These will be followed by the examination of the specific decision – and 

law- making models of each institution.  At the end of this chapter the liability of 

parliamentary governments will be examined from two viewpoints. Firstly, whether the 

parliament owns any sanctioning tool against the government or government members 

or not; and secondly  this subchapter will explain the  motion of no confidence,  the 

interpellation rules, the implementation of public policy and finally the testing of 

management tools.  

The characterization of the elected legislatures will be presented in the seventh chapter.  

The examination of cabinets will be followed by the analysis of the coalition 

governments established in each country, as well as the analysis of the powers of the 

Prime Ministers. This will be followed by the presentation of the government structures 

and changes in ministerial responsibilities.  

Finally, the international comparison of the governor’s power will be shown in this 

chapter. The eighth chapter will discuss the interests of the state leaders; furthermore it 

will examine the role of the President as the subject to the political system, and their 

responsibilities. In a subchapter the method of president election will be explained. In 

the last chapter the subject of the analysis is the individual heads of state, their progress 

and their perceived role in connection with their relationship with other ministers and 

governments.  

II. Methods applied in the dissertation 

The Hungarian literature lacks the thorough analysis of the functioning democratic 

institutional systems of the above mentioned three countries.  Attempts were made to 

examine smaller areas on this field; however no significant, comprehensive analysis has 

been made on these particular three former Yugoslavian republics neither in Hungary, 

nor abroad. Of course, there are works that interpret and examine the political structures 
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of these given countries, but they use different points of view, furthermore, their time 

determination and content is very heterogeneous therefore they lack consistency.  

This dissertation mainly aimed to explore the primary literature (constitutions, laws, 

house rules), complemented by the existing scientific literature.  The research was 

hindered by the fact that the three countries can be defined as "new" democracies, as a 

result the political science research in the target countries is in a fairly rudimentary 

stage. Throughout the dissertation the primary research method was the comparison of 

the constitutional and legal framework of each country accompanied by methods used 

in the field of comparative political science.  

The dissertation unites several fields of the political science (comparative political 

science, political parties and party systems, electoral systems, analysis of social 

movements, etc). The aim of this dissertation is to be as complex and comprehensive as 

possible, and to give a complete political system analysis of the three countries.  

Beyond the comparison of the constitutional and legal framework of each country, and 

beyond the methods of political science the author examined the field of international 

studies as well. The dissertation primarily provides the comparative political analysis of 

Serbia, Croatia and Slovenia; with outlooks to various institutions and bodies set up by 

states in the Balkan region to operate as ruling authorities.  

III. The main thesis of the dissertation 

The basic hypothesis of this dissertation is that political systems of Serbia, Croatia and 

Slovenia have more common features than differences. In summation the target 

countries convergence and divergence will be supported.  

The examination of the constitutional development of the three countries showed that 

Serbia has adopted more written constitution since the declaration of independence, 

while Croatia and Slovenia did not adopt a new constitution due to the possible union 

with the Austro- Hungarian Empire.
464

  However, the three countries have chosen the 

same path in the twentieth century and in 1918 they united and lived in a common state. 

In the Yugoslavian Kingdom power relations were characterized by the same political 

                                                           
464
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systems as before. It is important to note that during this coexistence of the three Slavic 

“tribes " the different ideas and ruling customs became detectable, and these concepts 

were even more noticeable  after they regained their  independence in the 1990s. In the 

XX. century the three countries were governed by the same concept, however the 

cohabitation  in the Kingdom and later in the first and second Yugoslavia was unable to 

prevent the need for autonomy.  On the other hand one can state that these common 

“roots “had an impact on the present constitutional traditions.  

Common feature of the Serbs and the Croats is that they were in favor of an 

authoritarian political system until the millennium – and from the beginning of the XXI. 

century they  transformed their former power system, and built a democratic state 

system . The transformation was led by different reasons.  Croatia replaced the previous 

arrangements by a parliamentary government, while Serbia introduced a "quasi" semi-

presidential system. The Croatian government adapted the changes of the 1990 

constitution, while Serbia only managed to adopt a democratic constitution in the 

second half of the last decade. Slovenia, laid the foundations of the new institutions 

shortly after the declaration of its independence in the early 1990s, which stably exists 

even in the present. Slovenia and Croatia has stood upon a politically secure base since 

their independence, however the democratization of the government in Serbia and 

Croatia had to wait nearly ten years from their disintegration.  

During the constitutional studies it appeared that all these countries declared a conflict 

of interest when it came to legislature and the government positions,
465

 on the other 

hand dualism was implemented on areas of legislative branches and authority 

implementation. Liability regulations are different in the target countries, in Slovenian 

and Croatian governments have responsibility towards the parliaments, while the 

Serbian Prime Minister has rights to dissolve the parliament.  Another difference is that 

the Serbian Minister is a regular member of the Cabinet, while the Croatian and 

Slovenian minister have more power than a regular Cabinet member. The fraction 

attention is different in the target legislature, as well as the institution of the minority 
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veto. In Croatia and Slovenia parliamentary oppositions are given veto right, while in 

Serbia this right is not given.  

The Constitutional Courts are present in all of the above mentioned countries as the 

counterweight jurisdiction to the power of parliament.
466

 All of these nations are direct 

democracies with right to vote, in addition to the referendum the citizens of Serbia and 

Slovenia enjoy the right of popular initiative and the right of law submission.
467

 The 

opponent role of the Central Bank and the state weighs is inconsiderable is these 

countries.
468

  The Ombudsman system is different in the target countries while in Serbia 

a three levels of protection system has been set up (the republic, provincial, local), in 

Croatia and Slovenia there is only national jurisdiction controlled by the Civil Rights 

act.
469

 In Slovenia and Croatia the institution of the Ombudsman was introduced in the 

1990s, while the Serbs set up their Ombudsman one and a half decades later. 

The dissertation also present a chapter on the operating communist and anti-communist 

party systems, which can be seen as a common denominator in the given countries. In 

addition to these the ethnic conflict in Serbia is still a minor problem, just like the 

different relations towards the European integration.
470

 Croatia also suffered from these 

denominators, however, the ethnic tensions were solved after the first Balkan crisis, 

while at the same time the issue of separate statehood and the issue of the EU 

immersion was considered to be solved as well.
471

 In Slovenian the fissure of 

secularization was strongly present, in Croatia the same denominator was less present. 

The analysis of party systems concluded that Serbia and Croatia developed a hegemonic 

party system in the 1990s, while Slovenia has established a moderate multi-party 
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political system. Shortly after Slovenia the Serbs and Croats also introduced their 

moderate multi-party system in the beginning of the XXI. century.  It is noticeable that 

in all three countries the initial political pluralism decreased, and the number of 

parliamentary parties slowly declined. Another important phenomenon, which is a 

common feature of all three countries, is that the extreme right-wing parties along with 

the liberal parties were expelled from the legislation. On the other hand the subcultural 

parties play an important role in the political life of the given countries even today.  

The electoral systems are compared in the fourth chapter.  Similarly in all three 

countries, the parliamentary elections are initiates by the president; however, the 

procedure is different in each case. In Serbia the elections must be held within 90 to 60 

days before the expiration of the presidential term; in Croatia the elections are 60 days 

before the expiration of the term; while in Slovenia they are held between 135 to 75 

days before the expiration of the mandate.
472

 The design of the constituencies also 

differs. Serbia forms a single national constituency, while Croatia is divided into ten 

districts, and Slovenia is divided into eight constituencies. Furthermore, in Serbia and 

Croatia the citizens vote for parties with the help of a closed a closed party list, while in 

Slovenia the citizens set up a preference order. The parliamentary participation of the 

minorities is present in these countries; however, it is controlled in different ways. In 

addition to these, the members of the National Election Committee are elected in 

different ways, but their functions are identical.
473

 As a result of the proportional 

electoral systems fragmented parliaments are created in all three countries is, making 

governing more difficult.  

The fact  should be stated that the outcome of the 1990s Serbian and Croatian elections 

were quite foreseeable, since only the Serbian SPS and the Croatian HDZ parties have 

had chance to win the parliamentary elections. This power situation was dominant until 

the elections of 2000, which was the first time when the opposition had a chance to win. 

In 2000 the Serbian elections were won by the opposition namely by the DOS, but 
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shortly after their dispersal in 2003, the radicals re-emerged followed by the DSS and 

DS.  The elections of 2007 were a turning point, but only for the second and third most 

popular parties because they changed places, further more in the 2008 elections, the 

Democrats defeated the Radicals. The parliamentary elections of 2012 brought great 

changes when the newly formed Progressive Party won the elections and defeated the 

Democrats. In Croatia, the superiority of the HDZ was decisive in the 1990s, but in 

2000 and 2011 the Social Democrats could won the elections. Although with fluctuating 

rate but the Liberal Democrats were favoured in Slovenia until 2008. On the other hand 

the second most popular party in Slovenia altered through the years,  in 1992 and 1996 

it was the SKD, in 2000 and 2004 many supported the  Social Democrats.  In 2008, the 

SD has managed to win the most seats while in 2011 the newly formed Positive 

Slovenia took the most seats followed by the SDS.  Overall, one can state that the 

electoral trends show a divergence in the examined countries, since there were 

ideologically similar parties in power at the same time in the given states. 

The governing bodies can be characterized and controlled by the number of inhabitants 

in a given country, since the number of seats are in sync with the population, in Serbia 

there are 250,
474

 in Croatia 151,
475

 while in Slovenia there are only 90 MPs present in 

the House of the Parliament, while an additional 40 people work in the Council of 

State.
476

 The Assembly’s share similar powers, on the other hand the decision-making 

bodies experience some differences. In Serbia only simple, absolute and majority rules 

govern the decision making, while in Croatia and Slovenia organic laws also exist.  

Organic laws, cannot be changed unless two-thirds of the MPs are in favour of the 

adjustment. The method of law -making is the same in all the three countries, with the 

difference being that in Slovenia the adaptation of new rules has three legislative 

phases.  The examination of the parliamentary posts: The numbers of Vice-Presidents 

are almost identical, and in all three countries there is a Parliamentary Secretary 

position. The institutions of government control are in place in all three countries, 

including the no-confidence motion, the vote of confidence (as opposed to government 

or minister), and the institution of interpellation, which also may result in a confidence 

vote. The non-sanctioned devices opposed to governments are also identical, which 
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means that the public policy, the government reports, the budget control and the work of 

the Ombudsman exercise control over the Cabinet. In this respect the convergence of 

three countries are observable. However, there is a minor restriction in Slovenia, since 

the Slovenian parliament is a bicameral legislature. During the comparison of the 

governments it can be observed that the internal structures of the public cabinets are the 

same which means that the members are the head of state, several vice-presidents, 

ministers and ministers without portfolio. In 2008 deputy Prime Minister position was 

introduced in Serbia, and power balance was made among the different Cabinets.
477

 

Each country introduced the so called Government Offices to perform administrative 

tasks, and to control more subordinate bodies. The selection process of the Prime 

Minister is the same in all three countries. In addition to the above mentioned it is 

important to note that, since the power transition at the beginning of the XXI. century a 

coalition government has been functioning in Serbia and Croatia; while in Slovenia a 

coalition government has been operating since the disintegration.  

After the examination of public policies one can conclude that in all three countries the 

role of the Prime Minister changed throughout the years, for example in Serbia the 

prime minister's role is a symbolic role, while in Croatia and Slovenia the PM is forced 

to manoeuvre due to coalition governments . The international comparison of 

governments and Prime Ministers has shown that while the Serbian government belongs 

to the weak Italian type, the Croatian and Slovenian Cabinet is stronger and it resembles 

more of the British and Italian models. An interesting phenomenon is that the weak 

Croatian government has strengthened during the earlier years of the millennium, on the 

other hand the moderate former Prime Ministers of Serbian gradually become weaker, 

and lost their authority at the same time. The Slovenian Minister has maintained its 

strong manoeuvres characteristics. One can conclude from the above listed 

characteristics that divergence can be detected during the government comparison of the 

three countries.  
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The Serbian, Croatian and Slovenian Heads of State share similar constitutional power, even on 

the field of representative tasks. Their power vary a little in emergency situations, in addition to 

these in the time of changes of government, and they differ more when it comes to discretional 

duties.  In all three countries, Heads of States are directly elected by the citizens, which confirms 

the legitimacy of the political system of power relations. In times when there is no elected Head 

of State, the presidential duties are temporarily fulfilled by the Cabinet leader in all three 

countries.  

Another interesting phenomenon is that while in the 1990s Croatians and Slovenians always 

elected their President of the Republic in the first round, they failed to elect them in the first 

round since the millennium. Even more in Serbia electoral rules had to be altered to elect the 

presidents. The heads of state and their progress has a great impact on the countries, and they 

develop their countries differently, but they share a common feature namely that most Prime 

Ministers received legal education.  The heads of state also understand their role similarly, as 

Presidents of the Republic they all feel that their role is mainly symbolic.  However, it is 

important to point out that while the Slovenian and Croatian President are more similar, because 

the President of the Republic of Serbia can construe his own tasks . 

As a conclusion we can state that the above mentioned facts support the main hypothesis that 

Serbia, Croatia and Slovenia has similar political systems, very similar political institutions with 

similar structure with minor, insignificant differences. The convergence is supported by the 

introduction of parliamentary democracy, the similarity of political cleavages, the moderate 

plurality of political parties, and last but not least the parties with parliamentary mandate share 

the same ideological judgements. The divergence explains the features of the different electoral 

rules, the results of the elections, and the difference between the roles of government and Head 

of State. Although, all the above mentioned countries adapted similar regulations in the 1990s, 

but later on they established different institutions and applied different rules. It can be observed 

that there are periods and elements that show similarity, but they are not identical in all three 

countries. As a result, one can conclude that divergence takes place between the political 

systems of Serbia, Croatia and Slovenia, there is no similarity between them therefore, the 

hypothesis is not correct. However based on this analysis, a developmental curve can be seen, 

which indicates that Slovenia and Croatia resembles in their EU integration path, followed by 

Serbia which is planning to follow the same path, so this may be a result of the convergence of 

the political systems in the future. 
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