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УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Pо ли тич ки си стем Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке се од ли ку је ди-
стинкт ним из бор ним мо де лом ко ји је у из ве сном сми слу ре-

во лу ци о ни сао прак су устро ја ва ња јед ног из бор ног си сте ма, ко ји 
одо ле ва вре ме ну и до при но си ста би ли за ци ји де мо крат ског по рет-
ка у не мач кој др жа ви. Из вор но на стао у Не мач кој, овај си стем пер-
со на ли зо ва них про пор ци о нал них из бо ра при ме њу је се и у дру гим 
зе мља ма, што не зна чи да у њи ма про из во ди и исте по сле ди це. 

Због сво је при ро де про из вео је не до у ми це око ње го вог кла си-
фи ко ва ња. На и ме, че сто се свр ста ва у ме шо ви те из бор не си сте ме, 
док му не ки дру ги ауто ри те ти у обла сти из бор не те ма ти ке при да ју 
свој ства про пор ци о нал них. Уво ђе ње ова квог мо де ла је за  Не мач ку 
био екс пе ри мент за ко ји се ни је мо гло тач но зна ти ка ко ће се од-
ра зи ти на дру штве ну да тост. Сто га, ло гич но је да су се вре ме ном 
тра жи ла дру га чи ја ре ше ња за по је ди не еле мен те у ци љу да љег до-
те ри ва ња. Те про ме не су че сто би ле зна чај не и ти ца ле су се не ких 
од ре ђу ју ћих еле ме на та.

На ста нак по сле рат ног из бор ног си сте ма Са ве зне Ре пу бли ке 
Не мач ке сна жно је исто риј ски де тер ми ни сан пред рат ним као и ме-
ђу рат ним ис ку стви ма. У 19. ве ку за вре ме дру гог Не мач ког Рај ха  
на сна зи је био ве ћин ски из бор ни си стем. Ме ђу рат ни пе ри од обе-
ле жен крх ком Вај мар ском ре пу бли ком као про ме ну на овом по љу 
до нео је чист про пор ци о нал ни из бор ни си стем. На кон ко лап са Вај-
мар ске ре пу бли ке и ис ку ста ва са на ци стич ким ре жи мом, у де ба-
та ма о из бор ном си сте му ни је по на вља на иста гре шка и ар гу мент 
про пор ци је ни је на гла ша ван у то ли кој ме ри. Те шко је, а ве ро ват но 
и по гре шно, за кљу чи ти да је та кав из бор ни си стем ис кљу чи во од-
го во ран за раз вој до га ђа ја ко ји је во дио екс тре ми зо ва њу по ли тич-
ког жи во та и на кра ју на ци стич кој дик та ту ри, али ве ру је се да ни је 
до при нео ста бил но сти па тиј ског и пар ла мен тар ног си сте ма1) већ га 
је у ве ли кој ме ри ра ди ка ли зо ван.

Да нас је из бор на ма те ри ја у прав ном си сте му Са ве зне Ре пу-
бли ке Не мач ке уре ђе на кроз од го ва ра ју ће устав не и за кон ске прав-
не ак те. Нај пре, Основ ним за ко ном (Grundgesetz für die Bunde
srepublikDeutschland), а по том и ни зом дру гих за ко на - За ко ном 
1) О учин ку про пор ци о нал них из бо ра у Вај мар ској ре пу бли ци у: Но лен, Ди тер (1992), 

Изборноправоистраначкисустав, Школ ска књи га, За греб, стр. 155-160.
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о са ве зним из бо ри ма (Bundeswahlgesetz), За ко ном о по сла ни ци ма 
(Abgeordnetengesetz), За ко ном о из бор ној ста ти сти ци (Wahlstatistik
gesetz), За ко ном о про ве ри из бо ра (Wahlprüfungsgesetz), За ко ном о 
по ли тич ким пар ти ја ма (Parteiengesetz) и оста лим ак ти ма.2) Ин тен-
ци ја овог ра да је сте да при ка же а по том и про бле ма ти зу је оне еле-
мен те не мач ког из бор ног си сте ма ко је га чи не спе ци фич ним још од 
ње го вог устро ја ва ња. 

ОСНОВНИПРИНЦИПИИПАРАДОКСИ
НЕМАЧКОГИЗБОРНОГМОДЕЛА

За ко ном о са ве зним из бо ри ма3) се де таљ но уре ђу ју су штин-
ска пи та ња из бор ног си сте ма Не мач ке. За кон је са ста вљен 7. ма ја 
1956. го ди не и до да нас је био пред мет ви ше стру ких про ме на и 
мо ди фи ка ци ја. 

Бун де стаг  се са сто ји од 598 по сла ни ка иза бра них по сред ством 
оп штих, не по сред них, јед на ких, сло бод них и тај них из бо ра на ко-
ји ма уче ству ју Нем ци са би рач ким пра вом, у скла ду са прин ци-
пом ком би на ци је про пор ци о нал ног пред ста вља ња и уни но ми нал-
них из бо ра. 299 по сла ни ка се би ра пу тем кан ди да ту ра у из бор ним 
је ди ни ца ма, од но сно из бор ним окру зи ма (Wahlkreisvorschlag), а 
оста так, та ко ђе 299, пу тем ли ста ко је се под но се у са ве зним по кра-
ји на ма (Landeslisten). Кан ди да ту ра пре ко ових по кра јин ских ли ста 
је ре зер ви са на у Не мач кој ис кљу чи во за по ли тич ке пар ти је, док су 
по тен ци јал не кан ди да ту ре не за ви сних кан ди да та мо гу ће у јед но-
ман дат ним из бор ним окру зи ма.

Из бор на област (Wahlgebiet) је це ло куп на те ри то ри ја Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке, а у по де ли из бор не обла сти на из бор не окру-
ге во ди се ра чу на о од ре ђе ним прин ци пи ма: мо ра ју се по што ва ти 
гра ни це са ве зних по кра ји на/фе де рал них је ди ни ца (Länder); њи хов 
број мо ра у нај ве ћој мо гу ћој ме ри од го ва ра ти про пор ци ји ста нов-
ни ка; по пу ла ци ја из бор ног окру га не сме од сту па ти од про се ка по-
пу ла ци је у из бор ним окру зи ма ви ше од 15% у би ло ком прав цу, 
а та мо где је од сту па ње ве ће од 25% гра ни це се мо ра ју по нов но 
утвр ди ти; сва ки из бор ни округ мо ра би ти јед на ко хе рент на област 
и где је то мо гу ће по што ва ће се гра ни це оп шти на (Gemeinde), окру-
га (Kreise) и ур ба них ди стрик та (kreisfreienStädte). 
2)  http://www.bun de swa hlle i ter.de/de/bun de stag swa hlen/rechtsgrun dla gen/ (20.11. 2009)
3)  http://www.bun de swa hlle i ter.de/de/bun de stag swa hlen/rechtsgrun dla gen/bun de swahlge setz.

html (20.11.2009) 
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Сва ки би рач има два гла са, пр ви за из бор чла на Бун де ста га у 
из бор ном окру гу, дру ги за из бор по кра јин ске ли сте. У сва ком из-
бор ном окру гу иза бран је по је дан кан ди дат и то онај ко ји осво ји 
ве ћи ну гла со ва. У слу ча ју из јед на че ног ис хо да од лу чу је жреб.

Код про пор ци о нал ног де ла из бо ра пу тем по кра јин ских ли-
ста ко ри сти се Sa in te-Laguë/Sche pers фор му ла за пре ра чу на ва ње 
гла со ва у ман да те и ти ме од ре ђу је ко на чан број ман да та за сва ку 
по кра јин ску ли сту сва ке пар ти је: нај пре се по мо ћу ове фор му ле 
утвр ди уку пан број ман да та сва ке пар ти је на ни воу це ло куп не из-
бор не обла сти, тзв. гор ња рас по де ла (Oberverteilung), а на кон то-
га, слу же ћи се истом фор му лом, утвр ди из то га удео ман да та ко ји 
при па да сва кој по кра ји ни тзв. до ња рас по де ла (Unterverteilung). Са 
за вр шет ком ова кве про це ду ре сле ди утвр ђи ва ње ре до сле да до би-
ја ња ман да та: пр во ман да те до би ја ју ди рект но иза бра ни кан ди да ти 
у из бор ним окру зи ма сва ке по кра ји не, а на кон њих пре о ста ли број 
ме ста по пу ња ва ју кан ди да ти са по кра јин ске ли сте.

Уко ли ко јед на пар ти ја осво ји укуп но ви ше ме ста пу тем из бор-
них окру га не го што јој пу тем ли сте при па да, она те пре ко мер не 
ман да те (Überhangsmandate) за др жа ва, а уку пан број ме ста у пар-
ла мен ту ће се по ве ћа ти за тај до да так. У Не мач кој по сто ји  из бор-
ни праг од 5% (Sperrklausel,FünfprozentHürde) на ни воу це ле из-
бор не обла сти, а ал тер на тив ни из бор ни праг (Alternativklausel) је 
нај ма ње три ман да та у из бор ним окру зи ма (Direktmandate,Grund
mandate). То не ва жи за пар ти је на ци о нал них ма њи на.

По кра јин ске ли сте јед не пар ти је сма тра ју се ве за ним тј. при 
рас по де ли ман да та тре ти ра ју се као јед на ли ста. По сла нич ка ме ста 
ко ја от пад ну на ве за ну ли сту су ди стри бу и ра на по кра јин ским ли-
ста ма у од го ва ра ју ћој про пор ци ји. 

Не мач ка је у пе ри о ду од 1949. до 2009. го ди не три пу та ме ња ла 
фор му лу ко јом се у про пор ци о нал ном си сте му број гла со ва да тих 
не кој ли сти пре тва ра у ман да те, док се ме тод про сте ве ћи не у из-
бор ним окру зи ма ни је  ме њао од пр вих из бо ра. 

Од пр вих из бо ра 1949. за кључ но са оним 1983. го ди не у Не-
мач кој се при ме њи вао Д’Хондт-ов си стем. За кон ска про ме на је 
усле ди ла 1985. го ди не ка да је уме сто ње га ина у гу ри сан Ха ре-
Нимajeр-ов ме тод за пре ра спо де лу гла со ва у ман да те. 

При ме на овог ме то да до при не ла је и то ме да се у Не мач кој 
ак ту е ли зу је де ба та о тзв. „не га тив ној те жи ни гла са“ (negatives
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Stimmgewicht,negativevoteweight): кад ви ше гла со ва во ди ло ши јој 
рас по де ли ме ста (ма ње ме ста), од но сно ма ње гла со ва бо љој рас по-
де ли (ви ше ме ста).4) 

Као при мер слу же из бо ри из 1998. го ди не је је дан део би ра ча 
не све сно ума њио број ман да та пре фе ри ра не пар ти је и то та ко што 
је гла сао за њу. Об ја шње ња овог па ра док са се тра же у дво стру ком 
ни воу рас по де ле ман да та ко ји до во ди до кон ку рен ци је по кра јин-
ских ли ста у окви ру јед не пар ти је.5) На већ по ме ну тим из бо ри ма 
СПД је у по кра ји ни Хам бург осво ји ла 6 ман да та пре ма дру гим гла-
со ви ма и 7 ди рект них ман да та и за др жа ла је дан пре ко мер ни ман-
дат, али тај је дан ман дат не би до би ла да је у ис тој из бор ној је ди-
ни ци/из бор ном окру гу на СПД от па ло 20 000 гла со ва ви ше. Тај 
до дат ни удео у гла со ви ма не би ути цао на гор њу рас по де лу, од но-
сно уку пан број гла со ва у свим по кра ји на ма, већ би на ни воу дру ге 
рас по де ле је дан ман дат ви ше (про пор ци о нал ни) при пао Хам бур гу, 
а је дан ма ње по кра ји ни Рај на-Па ла ти нат и ти ме  уку пан број ман-
да та СПД-а био сма њен за 1 (тј. онај пре ко мер ни ман дат):

Та бе ла 1.  Из бо ри 1998. и не га тив на те жи на гла са
По кра јин ска рас по де ла - СПД

По кра јин-
ска ли ста

Дру ги 
гла со ви

Број 
ме ста

Места
поХаре/
Нимаје

ру

Ди
ректни
манда
ти

Пре
ко

мерни
манда
ти

Ман
дати
укуп
но

Хамбург
445 276 6, 288 6 7 1 7

(465 276)1 (6, 564) (7) (7) (0) (7)

Рајна–Па
латинат

1 028 886 14, 529 15 10 0 15

(1 028 
886) 14, 515 (14) (10) (0) (14)

(Из вор: http://www.wis sen schaft-on li ne.de/pa ge/fe_se i ten&ar tic le_id=570654 
(26.11. 2009))

До слич них за кљу ча ка до шло се и ана ли зом из бор них ре зул-
та та про те клих де це ни ја, мно го пре из бо ра 1998. го ди не. Утвр ђе но 
је да би по вољ ни је по из бор ни ре зул тат (бро ја ман да та) по је ди-
них пар ти ја би ло да је њи хов број гла со ва  у по је ди ним по кра ји на-
ма био ма њи, као и обрат но, оне би за бе ле жи ле ло ши ји скор да је 
број њи хо вих гла са ча  ко јим слу ча јем био не што ве ћи. На ана ли зи 
ствар них из бор них учи на ка пар ти је СПД у по кра ји ни Бре мен у не-
4)  http://www.wa hlrecht.de/le xi kon/ne ga ti ves-stim mge wicht.html, (25.11. 2009)
5)  http://www.wis sen schaft-on li ne.de/pa ge/fe_se i ten&art ic le_id=570654, „Paradoxiendes

BundestagsWahlsystems“, (26.11. 2009)
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ко ли ко прет ход них из бор них ци клу са и њи хо ве ком па ра ци је са хи-
по те тич ким ре зул та ти ма нај бо ље се ви де ефек ти ова кве ано ма ли је. 
На и ме, утвр ђе но је да би ова пар ти ја у ви ше на вра та про фи ти ра ла 
да је ко јим слу ча јем до би ла ма ње гла со ва. У пар на вра та би евен-
ту ал ни ве ћи скор гла со ва зна чио ман дат ма ње.
Та бе ла 2. Хи по те тич ки ре зул тат СПД-а у Бре ме ну у не ким од про-

те клих из бор них ци клу са

Година Бројгласова Укупанброј
места

1957 21 000 ма ње 1 ви ше
1965 30 000 ма ње 1 ви ше
1969 47 000 ма ње 1 ви ше
1980 22 000 ма ње 1 ви ше

1983
5 000 ви ше 1 ма ње
74 000 ма ње 1 ви ше

1987 23 000 ма ње 1 ви ше
1990 8 000 ма ње 1 ви ше
1994 2 000 ви ше 1 ма ње

1998 3 000 ма ње + 3 000 ма ње 
у Бран ден бур гу 1 ви ше

(Из вор: http://www.wis sen schaft-on li ne.de/pa ge/fe_se i ten&ar tic le_id=570654, 
(26.11. 2009))

По из ли ста ним го ди на ма одр жа ва ња из бо ра ви дљи во је да су 
се и то ком при ме не Д’Хондт-ове ме то де мо гле су за па зи ти ова кве 
ано ма ли је. Очи глед но је про блем не што ду бљи  од ни воа фор му ле 
за пре тва ра ње гла со ва у ман да те, па пре по ру ке  за ре ша ва ње овог 
про бле ма углав ном во де у прав цу ре е ва лу а ци је дво сте пе не до де-
ле ман да та (Ober- i Unterverteilung) или из бе га ва ња пре ко мер них 
ман да та.6) 

Мо гу ће је на и ћи на још не ке си ту а ци је про у зро ко ва не већ по-
ме ну тим или не ким дру гим раз ло зи ма.

Пр ви је по знат као Алабамапарадокс(Sitzzuwachsparadoxon)7).
На и ме, Ха ре-Нимajер-ов ме тод мо же до ве сти и до си ту а ци је у ко-
јој по ве ћа ње бро ја ме ста ко ја се де ле до во ди до гу бље ња ман да та 
при истом ре зул та ту јед не стран ке. Сма тра се да је ова ква си ту а ци-
6) Lübbert, Da niel (2009), Negative Stimmgewichte und die Reform des BundestagesWa

hlrechts, Wis sen scha ftlic he Di en ste des De utschen Bun de stag, http://www.bun de stag.de/do-
ku men te/analysen/in dex.html, (26.11. 2009)   

7) http://www.wa hlrecht.de/ver fa hren/pa ra do xi en/ala ba ma.html, (27.11. 2009)  
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ја мо гу ћа ка да уку пан број ме ста ни је кон стан тан (што је слу чај са 
не мач ким из бор ним си сте мом).

Дру ги је Newstateпарадокс(Parteizuwachsparadoxon)8). У слу-
ча ју сма ње ња бро ја пар ти ја исти из бор ни ре зул тат јед не пар ти је 
до во ди до гу бље ња ман да та. Ова кав слу чај је ве ро ва тан кад број 
пар ти ја ни је кон стан тан што је слу чај у Не мач кој (пр во Зе ле ни, а 
по том и ПДС (да нас Ле ви ца – DieLinke), и нај че шће се по сти же 
по сто ја њем из бор ног пра га.

Па ра док си до во де у пи та ње јед на кост и не по сред ност из бо-
ра. Опа сна си стем ска гре шка ле жи у чи ње ни ци да пар ти ја мо же 
осво ји ти ман дат док гу би гла со ве, и обр ну то, чи ме гла со ви има ју 
не јед на ку те жи ну. 

По ме ну ти SainteLaguë/Schepers ме тод уве ден је из ме на ма од 
17. мар та 2008. го ди не и пр ви пут ко ри шћен на из бо ри ма за Бун-
де стаг 27. сеп тем бра 2009. го ди не, а пре то га је био при ме њен и на 
из бо ри ма за Европ ски пар ла мент. 

ТЕОРИЈСКООДРЕЂЕЊЕИПРАКТИЧНЕПОСЛЕДИЦЕ

Ка ко је ја сно из из бор ног за ко но дав ства да број ман да та ко ји 
осво ји јед на пар ти ја од ре ђу је ис кљу чи во број гла со ва пу тем про-
пор ци о нал не фор му ле, овај си стем се свр ста ва у про пор ци о нал не: 
„Тосуразмјерни (про пор ци о нал ни, прим. М.Ђ.) избори.Уградња
елеменатакојисеодносенаизборличностининајмањеихнеме
ња.“9) 

Ова ква кла си фи ка ци ја не мач ког из бор ног си сте ма, сто га, про-
ис ти че из по сле ди ца ко је је дан си стем про из во ди. Ме ша ви на по-
ме ну тих еле ме на та мо же оте жа ва ти ја сно свр ста ва ње јер на во ди 
на за кљу чак да се ра ди о ме шо ви том из бор ном си сте му. У ме шо-
ви тим из бор ним си сте ми ма, у ко ји ма се је дан број ман да та рас по-
де љу је у јед но ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма, а оста так пу тем 
ли ста, има мо прак тич но два па ра лел на про це са из бо ра ко ја се од-
ви ја ју не за ви сно, са мим тим је и ре зул тат из бо ра дру га чи ји не го 
при при ме ни про пор ци о нал ног ме то да – дру гим ре чи ма, они су 
ме шо ви ти (ве ћин ско-про пор ци о нал ни) и „на ула зу“ и „на из ла зу“, 
док си сте ми као што је не мач ки у по гле ду ис хо да оста ју про пор-
ци о нал ни.  Ме ђу тим, ако не мач ки из бор ни си стем ни је ме шо ви ти 
8) http://www.wa hlrecht.de/ver fa hren/pa ra do xi en/par te i zu wachs.html, (27.11.2009)    
9) Но лен, Ди тер (1992), Изборноправоистраначкисустав, Школ ска књи га, За греб, стр. 

181.



- 216 -

ИЗБОРНИИНЖЕЊЕРИНГСРНЕМАЧКЕ...МилошЂинђић

он сва ка ко је сте комбинованиизборнисистем јер пред ста вља ком-
би на ци ју еле ме на та: „Посебнотребанагласитидапојмови ‚ме
шовитиизборнисистем‘и‚комбинованиизборнисистем‘никако
нисуидентични,идасуњиховефункцијеукласификацијиизбор
нихсистемапотпуноразличите.Доксекатегорија‚мешовитих‘
система,утрадиционалномзначењу,налазинаистомнивоукаои
већинскиипропорционални,‚комбинованиизборнисистем‘озна
чаваспојразличитих(већинскихипропорционалних)елеменатана
нивоутехничкогосмишљавањаизборнихсистемауоквируједног
свакакодихотомноустројеногуниверзумаизборнихсистема.“10) 
Да кле, у не мач ком из бор ном ин же ње рин гу ме ша ви на је ствар ис-
кљу чи во тех нич ког ка рак те ра. Сле де ћа та бе ла по ре ди по тен ци јал-
не, при ко ри шће њу (ме шо ви тог) ро вов ског из бор ног си сте ма, и 
ствар не ре зул та те из бо ра 1980. го ди не:

Та бе ла 3. По ре ђе ње ствар них и по тен ци јал них ре зул та та из бо ра 
из 1980. го ди не

Ман да ти с пр вим 
гла сом пре ма ре ла-

тив ној ве ћи ни

Ман да ти  с дру-
гим гла сом пре-
ма про пор ци ји

Збир оба ре-
зул та та

Ствар ни 
ре зул тат 
из бо ра

СПД 128 109 237 218
ЦДУ 80 87 167 174
ЦСУ 40 26 66 66
ФДП 0 26 26 53
  (Из вор: No hlen, Di e ter (1992), Iz bor no pra vo i stra nač ki su stav, Škol ska knji ga, 

Za greb, str. 181)

Још тач ни је, ка ко се у овом си сте му ја ча ве за из ме ђу би ра ча 
и кан ди да та/по сла ни ка, а при том чу ва про пор ци ја, овај си стем 
спа да у персонализованепропорционалнесистеме (нем. persona
lisierteVerhältniswahl,eнг.personalizedproportionalrepresentation,
mixedmemberproportionalvoting(MMP)).

Про хи би тив на кла у зу ла од 5% при сут на је још од пр вих из бо-
ра 1949. го ди не и при ме ћу је се њен кон цен три шу ћи ефе кат на пар-
тиј ски си стем Не мач ке. То с јед не стра не зна чи да је оне мо гу ћи ла 
про лаз ма њих пар ти ја и ти ме фраг мен та ци ју пар тиј ског си сте ма, с 
дру ге да је број пар ти ја био уме рен, у ду жим вре мен ским се квен-
ца ма  кон стан тан (по за ма шан број ли ста ко ји уче ству је на из бо ри-
ма је као по пра ви лу без пред став ни ка). Јед но пар тиј ске вла де би ле 
су, а и да нас су, пра ва рет кост, а ко а ли ци о не пра ви ло. Сар то ри овај 
10)  Но лен, Ди тер и Ка са по вић, Мир ја на (1997), ИзборнисистемиисточнеЕвропе, Фон да-

ци ја Фри дрих Еберт, Бе о град, стр. 9.
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ре дук циј ски ефе кат ви ше при пи су је Са ве зном устав ном су ду ко ји 
је од ре ђе не кон ку рент не стран ке за бра њи вао као не у став не, не го 
са мом из бор ном си сте му и до да је да „правапредностнемачкогси
стеманијеуредукцијистраначкефрагментације,већутомешто
успевада‘персонализује’изборбирачабоље(илисигурније)одпре
ференцијалног гласања у пропорционалним системима листе.“11) 
Ме ђу тим, чи ње ни ца је да је овај си стем го ди на ма фа во ри зо вао 
функ ци о нал ност вла сти и ста бил ност си сте ма и ма ње стран ке уда-
ља вао од пар ла мен та. При ме ри Зе ле них и ПДС-а и њи хов „про бој” 
у пар ла мен тар не ре до ве то ком вре ме на до ка зу ју да је мо гу ћа ре-
кон фи гу ра ци ја пар тиј ског си сте ма ко ји је го ди на ма био тро пар тиј-
ски и да из бор ни праг од 5% ни је пер ма нент но оне мо гу ћио про лаз 
но вих сна га у пар ла мент. И по ред то га по је ди ни ауто ри о не мач ком 
пар тиј ском си сте му го во ре као о „двоипопартијском“, а „основни
разлогзаовакворазврставање...требатражитиучињеницишто
двеосновнепартије,социјалдемократскаидемохришћанска,по
кривају90%бирачкепопулацијеиштосеједнаодтрећихпартија
узимакаопартнервладајућепартијеипрематомеимазнатнове
ћутежинуоддвеилитридругемањепартије.“12) Спе ци фич ност 
је ал тер на тив ни из бор ни праг од три ди рект на ман да та ко ји пар-
ти ја ма пру жа дру гу мо гућ ност да бу ду за сту пље не у пар ла мен ту.  

Та бе ла 4. Број пар ти ја у Бун де ста гу 1949–2009.

Избори 1949 1953 1957 1961
1980

1983и
1987

1990
2009

БројпартијауБун
дестагу2 103 6 4 3 4 5

(Број ча ни из во ри: http://www.bun de swa hlle i ter.de/en/bun de stag swa-
hlen/ (30.11.2009))

Дру га стра на при че о из бор ном пра гу је дис тор зив ни ефе кат, 
тј. у ко ли кој ме ри овај си стем иза зи ва дис про пор ци о нал ност ре зул-
та та. Тај ефе кат је ва ри рао у за ви сно сти од раз ли чи тих ва ри ја бли 
и у ма њој ме ри био из раз фор му ле ко ли ко са мог из бор ног пра га. 
Из у зев пр вих не ко ли ко из бо ра и оних на кон ује ди ње ња при ме тан 
је из ра зи то кон цен три шу ћи ефе кат од три или че ти ри пар ти је у пе-
11)  Сар то ри, Ђо ва ни (2003), Упоредниуставниинжењеринг, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 

стр. 36.
12)  Ва со вић, Ву чи на (2006), СавременедемократијеI, ЈП  Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 

стр. 648.
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ри о ду од 1961–1987, са ни ским ин дек сом дис про пор ци је по го то во 
за из бо ре од 1972–1987. го ди не:

Та бе ла 5. Ин декс дис про пор ци је 1961–1987.

Избори
Индекс
дистор
зије

Незасту
пљенигла

сови
Избори

Индекс
дистор
зије

Незасту
пљени
гласови

1961. 5.7 5.7% 1976. 1.0 0.8%
1965. 3.6 3.6% 1980. 2.1 1.9%
1969. 5.4 5.2% 1983. 1.2 0.4%
1972. 1.2 1.0% 1987. 1.4 1.5%

(Број ча ни из во ри: Gi o van nni Ca poc cia (2002), The Po li ti cal Con se qu en ces of Elec-
to ral Laws: the Ger man System at Fifty, West Euro pean Po li tics, Vol. 25, No. 3, str. 

179)

Ме ђу тим на кон ује ди ње ња до шло је ве ћих де фор ма ци ја. Док 
је из бор но опре де ље ње би ра ча би ло кон цен три са но углав ном на 
три пар ти је (ЦДУ/ЦСУ, СПД, ФДП) ефек ти дис про пор ци је су би ли 
ми ни мал ни. Ка ко се са мо би рач ко те ло фрак ци о ни са ло, то се од-
ра зи ло и на број пар ти ја у пар ла мен ту као и на про пор ци о нал ност 
си сте ма и на сам про це нат не за сту пље них гла со ва . Пар ти је ко је су 
осва ја ле ман да те су го то во увек би ле над пред ста вље не, док су две 
нај ве ће то би ле увек - ме ста ко ја от па да ју на не за сту пље ни број 
гла со ва се ре ди стри бу и ра ју ме ђу пар ти ја ма ко је уче ству ју у по де-
ли.13) Да ни је би ло ал тер на тив ног из бор ног пра га у не ким слу ча је-
ви ма би се по ја ви ли још ве ћи ефек ти дис про пор ци је.14)  

Што се ти че кан ди до ва ња при мет не су још не ке спе ци фич но-
сти. Кан ди до ва ње пу тем ли ста ре зер ви са но је ис кљу чи во за пар ти-
је, док се про стор за не пар тиј ске кан ди да ту ре оста вља за из бор не 
окру ге. За по кра јин ске ли сте тре ба на гла си ти и то да су оне за тво-
ре не и да се утвр ђе ни ре до след кан ди да та не мо же ме ња ти. С об зи-
ром да би ра чи мо гу ис ка за ти сво је пре фе рен ци је пре ма кан ди да ти-
ма у из бор ним окру зи ма, за тво ре на ли ста не пред ста вља про блем 
од су штин ског зна ча ја.    
13) Gi o van nni Ca poc cia „The Po li ti cal Con se qu en ces of Elec to ral Laws: the Ger man System at 

Fifty“, WestEuropeanPolitics, Vol. 25, No. 3 (2002), str. 180.
14) На при мер, на из бо ри ма 1994. го ди не ПДС је осво ји ла 4,4% али је ве ћа дис про пор ци о-

нал ност спре че на та ко што је ова стран ка пре шла ал тер на тив ни из бор ни праг. Су прот-
но то ме, на из бо ри ма 1990. дис про пор ци о нал ност је до сти гла свој до та да шњи вр ху нац 
од 8% из ме ђу оста лог за хва љу ју ћи и чи ње ни ци да су за пад ни Зе ле ни оста ли ис под 
из бор ног пра га са чак 100.000 гла со ва. Исто, стр. 178.
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СПЕЦИФИЧНОСТИИЗБОРНОГМОДЕЛА

Конструкцијасадвагласа

Би рач има два гла са, је дан да је кан ди да ту у из бор ном окру гу, 
дру ги по кра јин ској ли сти у це ли ни. Овај еле мент је из у зет но зна-
ча јан. Пре све га за то што омо гу ћа ва тзв. цепањегласова (ен. split
ticket, нем. Stimmensplitterung).

По јам це па ња гла со ва је про ис те као из из бор не прак се САД 
где се под њим под ра зу ме ва ло да ва ње раз ли чи тих гла со ва раз ли-
чи тим ин сти ту ци ја ма ко је се би ра ју истог да на, од но сно по де ла по-
ли тич ке ло јал но сти. На при мер, је дан би рач да је ре пу бли кан ском 
кан ди да ту глас за Пред став нич ки дом, док при из бо ру се на то ра 
по др жа ва де мо крат ског кан ди да та.15) Су прот но сплит тиц кет-у је 
straight ticket, или си мул та но гла са ње, ка да се по др жа ва ју пред-
став ни ци исте пар ти је. У европ ској тра ди ци ји ис кри ста ли са ло се 
схва та ње по ко ме је це па ње по сле ди ца раз ли чи тог гла са ња за са мо 
је дан ор ган, као што је у Не мач кој слу чај. 

Прет по став ка је да је тво рац овог ре ше ња имао иде ју да омо-
гу ћи сва ком би ра чу да из ра зи и сво ју пар тиј ску пре фе рен ци ју и на-
кло ност лич но сти кан ди да та. По је ди ни ауто ри ис ти чу да из бор ни 
си стем Не мач ке ни је ис пу нио оче ки ва ња уста во тво ра ца у Не мач-
кој, од но сно из бо ри у из бор ним окру зи ма ни су усме ре ни на кан-
ди да те већ пре све га на пар ти је ко је их но ми ну ју, тј. не ис пу ња ва ју 
функ ци ју пер со на ли зо ва но сти.16) То би зна чи ло да се за пра во ра ди 
о ду плим стра нач ким из бо ри ма. По ка за тељ ко ји иде то ме у при лог 
је сте го то во увек пре до ми нант на ве ћи на би ра ча ко ја гла са си мул-
та но, за од ре ђе ну пар тиј ску ли сту и ње ног кан ди да та. Ипак, сма-
тра се да ма њи на ко ја се кон стант но по ве ћа ва и ко ја ре дов но це па 
гла со ве знат но ути че на ре зул тат из бо ра, што не зна чи да она то 
чи ни кон цен три шу ћи се на лич ност кан ди да та и ње го ве ква ли те те. 
Це па ње гла со ва се по ве ћа ло вре ме ном са  4% 1961. го ди не до пре-
ко 15% то ком де ве де се тих го ди на17) и оно је увек ма ње код ве ли ких 
не го код ма лих стра на ка.  Ако не би ра ју лич ност за што он да би ра-
чи у Не мач кој це па ју свој глас? 
15)  Ка са по вић, Мир ја на (2003), Изборнилексикон, По ли тич ка кул ту ра, За греб, стр. 53.
16)  Но лен, Ди тер (1992), Изборноправоистраначкисустав, Школ ска књи га, За греб, стр. 

175.
17)  Karp, A. Jef frey, „Po li ti cal know led ge abo ut elec to ral ru les: Com pa ring mi xed mem ber pro-

por ti o nal systems in Ger many and New Ze a land“, ElectoralStudies, Vol 25, Is sue 4 (2006), 
str. 722.
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Ис тра жи ва ња splitting-а гла со ва ука зу ју на то да, по ред емо-
тив них раз ло га (сим па ти је или не сим па ти је), по сто је и не ки дру ги 
ко ји ути чу на пре фе рен ци ју би ра ча и це па ње гла са. Из тог раз ло га 
је у ана ли за ма овог из бор ног си сте ма ве о ма ак ту ел на те ма о тзв. 
стра те шком гла са њу.
Та бе ла 6. Не ки од раз ло га це па ња гла со ва (ис тра жи ва ња из 1983. 

го ди не):
Пр ви и дру ги глас да ју се раз ли чи тим стран ка ма због:

спре ча ва ња ап со лут не ве ћи не 29%
ја ча ња ФДП-а 28%
про ду жет ка хри шћан ско–ли бе рал не ко а ли ци је 22%
ја ча ња Зе ле них 21%
омо гу ћа ва ње са рад ње СПД-а и Зе ле них 13%
не сим па ти је пре ма кан ди да ту стран ке ко ју би рам у из бор ном окру гу 10%
не из глед но сти да стра нач ки кан ди дат до би је ве ћи ну у из бор ном 
окру гу 8%

(Из вор: Но лен, Ди тер (1992), Изборно право и страначки сустав, 
Школ ска књи га, За греб, стр. 175)

Ди рект ним под сти ца јем ин сти ту ци о нал ног  ди зај на, у овом 
слу ча ју кон струк ци је са два гла са, сма тра се стратешкогласање 
(енг. strategic voting, нем. strategische Stimmgebung). Оно се још 
на зи ва и ра ци о нал ним, со фи сти ци ра ним или так тич ким, па чак и 
про ра чу на тим, ли це мер ним из бор ним по на ша њем јер не из ра жа ва 
ствар но опре де ље ње би ра ча.18) 

Осла ња се на тра ди ци ју ко ју је увео Мо рис Ди вер же. По ње му, 
би ра чи ан ти ци пи ра ју тзв. ме ха нич ке ефек те из бо ра и пре ма то ме 
по де ша ва ју и соп стве не од лу ке ка ко би има ли ви ше ко ри сти. Та-
кво по на ша ње ре зул тат је пси хо ло шког ефек та ко ји из бо ри има-
ју. Јед но став но ре че но, би рач се пла ши да не по тро ши свој глас 
уза луд но. Тезапропраћеноггласа упра во по чи ва на прет по став ци 
да би рач свој глас не ће да ти кан ди да ту ко јег пре фе ри ра уко ли ко 
про це ни да не ма шан се за по бе ду, већ ће као ал тер на ти ву иза бра ти 
оног са из глед ни јим шан са ма. То је при мер стра те шког, так тич ког 
гла са ња. Са тис фак ци ја се не на ла зи у пу кој пар ти ци па ци ји на из-
бо ри ма или по што по то ис ка зи ва њу сво је пра ве пре фе рен ци је, већ 
у же љи да се ути че на ис ход. Су прот но од то га је ис кре ни гла сач 
ко ји се од лу чу је за сво ју пр ву пре фе рен ци ју.
18)  Ка са по вић, Мир ја на (2003), Изборнилексикон, По ли тич ка кул ту ра, За греб, стр. 337.
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Ова те за је про ве ра ва на и на при ме ри ма не мач ких из бо ра. 
Кон крет но, утвр ђе но је да су то ком из бо ра 1961, 1965. и 1969. го-
ди не гла са чи ма њих пар ти ја да ва ли укуп но ма ње пр вих гла со ва 
сво јим пар ти ја ма не го гла са чи две ве ли ке пар ти је, већ су их де ли-
ли ве ли ким и то углав ном у скла ду са иде о ло шком по доб но шћу.19) 
Си ту а ци ја де лу је са вр ше но ло гич но – на при мер, ФДП се ни је у 
том пе ри о ду од ли ко вао ди рект но осво је ним ман да ти ма па је ње гов 
сим па ти зер од лу чио да свој пр ви глас да стран ци ко ја је иде о ло-
шки бли ска и чи ји кан ди дат има из гле де на по бе ду, а то је ЦДУ/
ЦСУ. Те за про тра ће ног гла са, да кле, под ра зу ме ва ра ци о нал но по-
на ша ње би ра ча. 

Ге не рал но ми шље ње ко је вла да у Не мач кој по пи та њу це па ња 
гла со ва је сте да оно слу жи по др жа ва њу од ре ђе них ко а ли ци о них 
аран жма на. Те за ко ја до во ди у пи та ње ова кво ста но ви ште им пли-
ци ра, пре све га, ви сок ни во ин фор ми са но сти би ра ча. Он мо ра би ти 
у то ли кој ме ри еду ко ван да зна ко је су пре фе рен ци је пар ти ја, тј. 
с ко јом дру гом би јед на пар ти ја хте ла у ко а ли ци ју. У Не мач кој је, 
ре кло би се, ста ње са пар ти ја ма ја сно: по сто ји не ка вр ста сла га ња 
ко је су то пар ти је ме ђу соб но бли ске. Ме ђу тим та бли скост ни је би-
ла увек пра ви ло, па су се де ша ва ле нео че ки ва не ко а ли ци је. Али, 
уко ли ко би рач же ли ра ци о нал но да „по це па“ свој глас, он мо ра би-
ти ин фор ми сан у по гле ду по жељ них ко а ли ци ја у да том тре нут ку, 
у су прот ном два гла са до де ље на не по мир љи вим та бо ри ма по ста ју 
при мер не ра ци о нал ног гла са. Уче ње у том про це су игра зна чај ну 
уло гу, јер би вре ме ном ра ци о нал ност тре ба ло да се по ве ћа ва ка ко 
се би рач ви ше упо зна је са ка рак те ри сти ка ма из бор ног си сте ма и 
пар ти ја и флук ту а ци ја ма по жељ них ко а ли ци о них парт не ра. 

Гла са ње на не мач ким из бо ри ма у пе ри о ду од 1953-1990. го ди-
не све до чи о про бле ма тич но сти те зе о ра ци о нал ном гла са њу у по-
гле ду фор ми ра ња ко а ли ци ја као и у по гле ду раз у ме ва ње из бор ног 
си сте ма.20) По не кад је те шко пред ви де ти бу ду ће ко а ли ци о не аран-
жма не услед не до стат ка ја сних ин ди ка то ра или дру гих раз ло га, а 
не ра зу ме ва ње ва жно сти ко ји има ју пр ви и дру ги глас мо же до ве сти 
би ра ча у си ту а ци ју да се (не све сно) по на ша не ра ци о нал но, ми сле-
ћи да чи ни су прот но. Удео збу ње них би ра ча се и по ред оних ра ци-
о нал них мо ра узе ти као кон стан та. 

19)  Fis her, L. Step hen, „The Wa sted Vo te The sis – West Ger man Evi den ce“, Comparativepoli
tics, Vol 5, No. 2 (1973), str. 293–299.

20)  Ha rald Schoen, „Split-tic ket vo ting in Ger man Elec ti ons, 1953-90: an exam ple of sop hi sti-
ca ted bal lo ting“, ElectoralStudies, Vol 18, Is sue 3 (1999), str. 473-496. 
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Са дру ге стра не, би рач мо ра про це ни ти шан се по је ди них пар-
ти ја да осво је ве ћи ну, као и мо гућ ност фор ми ра ња раз ли чи тих ко а-
ли ци ја и та ко да свој стра те шки глас. Да би се по на шао стра те шки 
ни је до вољ но зна ти ко ја је по жељ на ко а ли ци ја већ раз ви ти и оче-
ки ва ња о успе ху. Оче ки ва ња су да кле све при сут ни еле мент стра те-
шке кал ку ла ци је.21)     

У окви ру не мач ког из бор ног си сте ма па жња је углав ном усме-
ра ва на на из бор не окру ге и ма ле пар ти је ко је свој пр ви глас да ју 
кан ди да ти ма ве ли ких пар ти ја. Су прот на си ту а ци ја је ве о ма ре ал на, 
као што по ка зу је прет ход на та бе ла, ка да би ра чи ве ли ких пар ти ја 
не си гур ни у ре зул тат ма њих пар ти ја да ју њи ма глас же ле ћи да их 
ти ме оја ча ју ра ди бу ду ће са рад ње – хипотезаосигурањакоалици
је.22) То опет укљу чу је по тен ци јал но зна ње о то ме ка ко пре фе ри-
ра на пар ти ја “раз ми шља” и ко га би нај ра ди је ви де ла као ко а ли ци-
о ног парт не ра, или бар екс пли цит ну ин фор ма ци ју од стра не са ме 
пар ти је ко га же ли, чи ме се ства ра бла ги при ти сак да се гла са у 
же ље ном прав цу.

Из бор ни си сте ми као што је не мач ки ис тра жи ва чи ма су иде ал-
ни за по сма тра ње ути ца ја из бор них пра ви ла на из бор но по на ша ње. 
Он омо гу ћа ва би ра чу да се по на ша стра те шки, чи нио он то све сно 
или не све сно. У сва ком слу ча ју, ова ква вр ста гла са ња се по ја вљу је 
на не мач ким из бо ри ма и ути че на од но се мо ћи на пар тиј ској сце ни. 
Ко ли ко би ра ча ко ри сти при ли ку да се стра те шки опре де ли оста је 
пи та ње. Стра те шко гла са ње она ко ка ко се де фи ни ше и ме ри под ра-
зу ме ва пот пу но еду ко ва ног или по ли тич ки со фи сти ци ра ног би ра ча 
ко ји је у ста њу да про ник не у су шти ну си сте ма и ин сти ту ци о нал-
ног ин же ње рин га, а та кав фе но мен пу не ра ци о нал но сти за сад је на 
ни ском ни воу.23) Прет по став ка је да стрикт на при ме на те о риј ских 
кри те ри ју ма ра ци о нал но сти до во ди до знат но ма њег бро ја би ра-
ча-стра те га не го што има у прак си оних ко ји вр ше кал ку ла ци је при 
из бо ру.    

Комплексностнемачкогизборногсистема

Те за о стра те шком гла са њу гу би на зна ча ју уко ли ко би ра чи не 
раз у ме ју из бор ни си стем и не зна ју ка ко се вр ши ра чу на ње њи хо-
21)  Gschwend, Tho mas, „Tic ket-split ting and stra te gic vo ting un der mi xed elec to ral ru les: Evi-

den ce from Ger many“, EuropeanJournalofPoliticalResearch, Vol 46, Is sue 1 (2007), str. 3 
22)  Исто, стр. 7
23)  He rr mann, Mic hael i Pap pi, Franz Ur ban, „Stra te gic vo ting in Ger man con sti tu en ci es“, Elec

toralStudies, Vol 27, Is sue 2 (2008), str . 228-224. За кључ ци ко ји се из во де су да је на 
из бо ри ма 1998. го ди не 3% би ра ча гла са ло стра те шки, 2002. све га 1%.
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вих гла со ва или ка кав ће ефе кат има ти на ре зул тат њи хо ви пр ви, 
од но сно дру ги гла со ви. Ка да се го во ри о ком плек сно сти из бор ног 
си сте ма, ве ћин ски се на во ди као лак ши за раз у ме ва ње, док се про-
пор ци о нал ном спо чи та ва да је пре ви ше ком плек сан и не ра зу мљив 
за би ра че. Осно ва за то се на ла зи у чи ње ни ци да је у ве ћин ском си-
сте му до вољ но да пре фе ри ра ни кан ди дат бу де пр ви да би по бе дио 
и да је та кво пра ви ло углав ном ја сно сви ма, од но сно сви би ра чи 
зна ју ка ко њи хов глас за вр ша ва. У про пор ци о нал ним си сте ми ма 
ни је баш нај ја сни је шта се до га ђа са гла со ви ма с об зи ром на ко-
ри шће ње раз ли чи тих фор му ла ко је мо гу би ти не ја сне би ра чи ма, 
ако из у зме мо оне ко ји се ин тен зив но ин те ре су ју, а ко јих је по свој 
при ли ци ма ло. Не мач ки из бор ни си стем је ком би на ци ја еле ме на та 
ве ћин ског и про пор ци о нал ног си сте ма, али ка ко се то од ра жа ва на 
ње го ву ком плек сност и сход но то ме на ра зу мљи вост  код би рач ког 
те ла?

Пр во што се при ме ћу је је сте то ка ко се гла со ви на зи ва ју у не-
мач ком ре ше њу. Глас за кан ди да та у из бор ном окру гу је првиглас 
(Erststimme), глас за ли сту у по кра ји ни је другиглас (Zweitstimme). 
Већ је ре че но да дру ги гла со ви од ре ђу ју укуп ну сна гу јед не пар ти је 
у пар ла мен ту. Са мим тим је тај глас ва жни ји у сми слу ре зул та та. 
Си ту а ци ја у ко јој глас на зван „дру ги“ има ве ћу ва жност од гла са 
на зва ног „пр ви“ мо же во ди ти кон фу зи ји у по гле ду пр вен ства гла-
со ва. Јед но став но, мо гу ће је да пр ви глас бу де про це њен као ви ше 
„те жак“ и то са мо јер је та ко на зван. На Но вом Зе лан ду је ова-
кав си стем од не дав но на сна зи, пр ви пут је при ме њен на из бо ри ма 
1996. го ди не. Да би се из бе гла мо гу ћа кон фу зи ја, глас за пар тиј ску 
ли сту се на во ди као „partyvote“, глас за кан ди да та као „electorate
vote“, а и по ред то га из бор на ко ми си ја је спро во ди ла про грам еду-
ка ци је на гла ша ва ју ћи уло гу и зна чај сва ког гла са, а слич ном вр-
стом обу ке се ба ви ла и пар тиј ска ли те ра ту ра.24)

Ем пи риј ска ис тра жи ва ња на ову те му по чи ва ју на раз ли чи тим 
ме то да ма. Од го во ри на пи та ња о из бор ним си сте ми ма мо гу по слу-
жи ти као ин ди ка то ри зна ња о њи ма. Ре зул та ти не ких ис тра жи ва ња 
пре и на кон ује ди ње ња Не мач ке по ка зу ју да је по зна ва ње овог из-
бор ног си сте ма у Не мач кој оста ло ве о ма ста бил но то ком вре ме на, 
с из у зет ком пр вих за јед нич ких из бо ра где је на про сто ру та да бив-
ше Ис точ не Не мач ке то био пр ви пут да се гра ђа ни су сре ћу са овим 
24)  Karp, A. Jef frey, „Po li ti cal know led ge abo ut elec to ral ru les: Com pa ring mi xed mem ber pro-

por ti o nal systems in Ger many and New Ze a land“, ElectoralStudies, Vol 25, Is sue 4 (2006), 
str. 716 
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из бор ним си сте мом. По да ци су из ра чу на ти на осно ву јед но став ног 
пи та ња по ста вље ног би ра чи ма пре из бо ра (они ма ко ји су ре кли да 
ће гла са ти) шта ми сле ко ји је глас ва жни ји:

Та бе ла 7. Зна ње о зна ча ју пр вог од но сно дру гог гла са
Шта ми сли те ко ји је глас ва жни ји?

За пад на Не мач ка Ис точ на Не мач ка

1980 1990 1994         1998 1990 1994        1998

Пре
из
бора

Пре
из
бора

Пре
из
бора

Пре
из
бора

На
кон
из
бора

Пре
из
бора

Пре
из
бора

Пре
из
бора

На
кон
из
бора

Дру
ги
глас

47% 51% 55% 48% 58% 31% 53% 40% 44%

Јед
нако
ва
жни

31% 9% 2% 22% 21% 17% 24% 27% 35%

Пр
ви
глас

20% 23% 31% 21% 15% 18% 19% 19% 11%

Не
знам 2% 17% 12% 9% 6% 34% 45 15% 10%

 (Из вор: Karp, A. Jef frey, „Po li ti cal know led ge abo ut elec to ral ru les: Com pa ring 
mi xed mem ber pro por ti o nal systems in Ger many and New Ze a land“, ElectoralStu

dies, Vol 25, Is sue 4 (2006), str. 717)

По да ци из ове сту ди је, та ко ђе го во ре, да се на кон из бо ра 1998. 
го ди не зна ње о функ ци о ни са њу си сте ма по ве ћа ло, а прет по ста вља 
се да су на то ути ца ли са ми про ток и ре зул та ти из бо ра. Но, ово је 
са мо је дан од на чи на утвр ђи ва ња зна ња о из бор ном си сте му. Исто 
та ко, број ке из та бе ле по ка зу ју да је за јед нич ки удео оних ко ји не 
зна ју, оних ко ји сма тра ју да је пр ви глас ва жни ји или да су оба 
под јед на ко ва жна, та ко ђе био ве ли ки у том раз до бљу, не кад чак и 
пре ко 50%. Ако се та ко ту ма че ови ре зул та ти, он да је број оних ис-
пи та ни ка ко ји су се од ли ко ва ли зна њем о из бор ном си сте му у том 
пе ри о ду пра ћен до брим уде лом оних ко ји су га по гре шно раз у ме ли 
или га ни су раз у ме ли уоп ште.

Ме ре ње се вр ши ло и на дру ге на чи не, на и ме укр шта њем ва ри-
ја бли за ко је се сма тра да мо гу има ти ути цај на по ли тич ко зна ње, а 
са мим тим и на из бор но по на ша ње. Иста сту ди ја ис тра жу је ути цај 
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фак то ра као што су за ин те ре со ва ност за по ли ти ку, пол, ста рост, 
обра зо ва ње, пре фе рен ци ја ма ле пар ти је или не по сто ја ње пар тиј-
ске пре фе рен ци је, да би утвр ди ла њи хов ути цај на по зна ва ње из-
бор ног си сте ма. На осно ву до би је них ре зул та та за кљу чу је се да су 
је ди на два фак то ра ко ја игра ју не што зна чај ни ју уло гу обра зо ва ње 
и за ин те ре со ва ност за по ли ти ку, од но сно они тво ре по ли тич ко зна-
ње (кон крет но, за из бо ре 1994. и 1998. го ди не).25) Чак се за кљу чу је 
да не по зна ва ње си сте ма го то во да не ути че на пар тиј ску пре фе рен-
ци ју - би рач ће свој глас да ти пре фе ри ра ној пар ти ји, или чак оба 
гла са ми сле ћи да ти ме по ве ћа ва њен укуп ни скор. Исто та ко он мо-
же по це па ти свој глас ве ру ју ћи да на тај на чин по ди же уку пан скор 
обе пар ти је. Али ови при ме ри опет по ка зу ју да се и по ред ма лог 
ути ца ја на пар тиј ску пре фе рен ци ју ра ди о за блу ди би ра ча, чи ме и 
про блем не ра зу ме ва ња учи на ка си сте ма оста је не ре шен.

Прекомернимандати

Ја вља ју се у си ту а ци ји ка да јед на пар ти ја осво ји ви ше ди рект-
них ман да та не го што јој по про пор ци о нал ној фор му ли при па да. 
Раз ли ка из ме ђу та два бро ја пред ста вља број пре ко мер них ман да-
та. Пре ко мер ни ман да ти (нем. Überhangsmandate,енг.overhangse
ats) се у Не мач кој за кон ски то ле ри шу и пред ви ђа се да их пар ти ја 
за др жа ва уко ли ко до њих до ђе. Они пред ста вља ју, за пра во, једини
елементуизборномсистемуНемачкекојидоводидоодступања
одправилапропорционалностииуводивећинскеефекте.     

У Изборномлексикону26) Мир ја не Ка са по вић на во ди  се да пре-
ко мер ни ман да ти на ста ју услед: 1) це па ња гла со ва би ра ча, ко јим 
стран ка мо же до ћи у си ту а ци ју да до би је знат но ви ше пр вих гла-
со ва не го дру гих 2) при ме не два раз ли чи та пра ви ла од лу чи ва ња 
уну тар јед ног из бор ног си сте ма, што мо же до ве сти до ја ке нат-
пред ста вље но сти стра на ка у ве ћин ским из бо ри ма  3) раз ли чи те 
те ри то ри јал не по де ле на јед но ман дат не окру ге ме ђу по је ди ни ма 
по кра ји на ма, што као ре зул тат има ве ћи број тих окру га с об зи ром 
на ве ли чи ну би рач ке по пу ла ци је 4) ни же из бор не пар ти ци па ци је, 
јер она сма њу је број ман да та пу тем ли ста и по ве ћа ва шан су за пре-
ко мер не ман да те 5) при ме не Ха ре-Ни ма јер ме то де, ко ја по го ду је 
ма њим је ди ни ца ма. 

Ђо ва ни Ка по ча, по ред на ве де них, до да је још не ке раз ло ге 
по ја вљи ва ња ових ман да та на не мач ким из бо ри ма: 1) раз ли чи-
25)  Исто, стр. 721.
26)  Ка са по вић, Мир ја на (2003), Изборнилексикон, По ли тич ка кул ту ра, За греб, стр. 305.
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та те ри то ри јал на по де ла уну тар јед не по кра ји не (ме ђу из бор ним 
окру зи ма) и оба ве зни услов ко ји на ла же да се из бор ни окру зи са 
по пу ла циј ским кво та ма ма њим од про сеч них кон цен три шу у јед-
ној или не ко ли ко по кра ји на 2) број ма ло лет ни ка у по кра ји ни из над 
на ци о нал ног про се ка - окру зи мо ра ју има ти уни форм не по пу ла-
циј ске кво те и не пра ви се раз ли ка из ме ђу оних са и без пра ва гла са 
3) ап сти нен ци ја или не ва же ћи дру ги гла со ви у са ве зној по кра ји ни 
из над на ци о нал ног про се ка 4) ве ли ки број пар ти ја ко је пре ско че 
из бор ни праг за ди стри бу ци ју ме ста на на ци о нал ном ни воу у јед-
ној по кра ји ни – у овом слу ча ју ма ли про це нат дру гих гла со ва оста-
је не рас по ре ђен. 27)

Од свих фак то ра, је ди на два на ко ја за ко но да вац мо же ди рект-
но ути ца ти од но се се на не јед нак по пу ла циј ски ба ланс из бор них 
окру га уну тар и из ме ђу по кра ји на,28) док се не јед на кост ме ђу из-
бор ним окру зи ма у по кра ји на ма сма тра ве ро ват но глав ним узроч-
ни ком пре ко мер них ман да та. Ови ман да ти ни су има ли под јед нак 
зна чај то ком вре ме на и њи хов број се ме њао, а на по је ди ним из бо-
ри ма се ни су ни по ја ви ли.

Та бе ла 8. Пре ко мер ни ман да ти 1949-2009

Избори Бројпрекомернихман
дата Партија

1949 2 СПД 1, ЦДУ 1
1953 3 ЦДУ 2, ДП4 1
1957 3 ЦДУ  
1961 5 ЦДУ 
1980 1 СПД 
1983 2 СПД 
1987 1 ЦДУ
1990 6 ЦДУ
1994 16 ЦДУ 12, СПД 4
1998 13 СПД 13
2002 5 СПД 4, ЦДУ 1
2005 16 СПД 9, ЦДУ 7
2009 24 ЦДУ 21, ЦСУ 3

27)  Gi o van nni Ca poc cia, „The Po li ti cal Con se qu en ces of Elec to ral Laws: the Ger man System at 
Fifty“, WestEuropeanPolitics, Vol. 25, No. 3 (2002), str.186-188.

28) Исто, стр. 188.
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(Из вор: http://www.wa hlrecht.de/ueber hang/ueber hist.html, (5.12.2009) 
)

Та бе ла 9. Пре ко мер ни ман да ти – пар тиј ски би ланс
Партија Прекомернимандати Временскипериод
ЦДУ 59 1949-2009
СПД 34 1949-2009
ЦСУ 3 2009
ДП 1 1953

(Из вор: http://www.wa hlrecht.de/ueber hang/ueber hist.html, (5.12.2009) 
)

Као што се ви ди из та бе ла, прак тич но је ди не две стран ке ко је 
су про фи ти ра ле пу тем пре ко мер них ман да та би ле су и две нај ве-
ће, са из у зет ком из бо ра 1953. го ди не и по след њих 2009. го ди не на 
ко ји ма су две ма ње стран ке до шле до њих. До ује ди ње ња Не мач ке 
број ових ман да та је у пар ла мен ту био го то во за не мар љив, а од та-
да број се зна чај но по ве ћао и са мим тим и њи хо ва уло га. Сма тра се 
да је то по ве ћа ње и на ста ло при па ја њем те ри то ри је бив ше Ис точ не 
Не мач ке у из бор ну област. На и ме, по сто ји из ра зи та те ри то ри јал на 
ди фе рен ци ја ци ја у из бор ном по на ша њу из ме ђу два ре ги о на у по-
гле ду пар тиј ских пре фе рен ци ја, ап сти нен ци је и це па ња гла со ва.29) 

И по ред чи ње ни це да их ско ро две де це ни је ни је би ло (1965–
1980. го ди не), они су пре пра ви ло не го из у зе так и у не ким слу ча је-
ви ма учвр шћу ју вла да ју ћу ве ћи ну као што је слу чај са но вом вла-
дом Ан ге ле Мер кел. Кри ти ке иду у прав цу уки да ња пре ко мер них 
ман да та као за кон ски до зво ље ног из у зет ка јер се сма тра ју јед ним 
од узро ка не га тив не те жи не гла са би ра ча у Не мач кој чи ме ути чу на 
јед на кост из бо ра.30) 

Алтернативниизборнипраг

Уко ли ко пар ти ја не ску пи до вољ но дру гих гла со ва  за уче шће 
у рас по де ли, она мо же то учи ни ти по мо ћу ал тер на тив ног из бор ног 
пра га (Grundmandatsklausel) ко ји омо гу ћа ва ула зак у пар ла мент са 
нај ма ње три ди рект но осво је на ман да та у це лој из бор ној обла сти. 
До из бо ра 1956. го ди не ал тер на тив ни из бор ни праг је из но сио је-
дан ди рект ни ман дат. Ва жно је на гла си ти да се пар ти ји ко ја пре ско-
29)  Исто, стр. 190.
30)  Lübbert, Da niel (2009), Negative Stimmgewichte und die Reform des BundestagesWa

hlrechts, Wis sen scha ftlic he Di en ste des De utschen Bun de stag, http://www.bun de stag.de/do-
ku men te/analysen/in dex.html, (26.11.2009) 
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чи овај из бор ни праг у рас по де ли ман да та ра чу на ју сви осво је ни 
дру ги гла со ви. 

Ова мо гућ ност је ви ше пу та ути ца ла на са став пар ла мен та. На 
из бо ри ма 1949. го ди не  не ко ли ко пар тиј ски не за ви сних кан ди да та 
је на овај на чин ушло у пар ла мент, а на из бо ри ма 1953. две пар ти-
је, ДП и Пар ти ја цен тра (Zentrum). Тре ба на по ме ну ти да је на тим 
из бо ри ма по сто јао из бор ни са вез ЦДУ/ЦСУ са овим ма лим пар ти-
ја ма и ве ћи парт нер у са ве зу је је дан из бор ни округ оста вио пра-
зним тј. ни је пред ло жио кан ди да та и упу тио апел сво јим би ра чи ма 
да гла са ју за кан ди да та ма ње пар ти је у том из бор ном окру гу ка ко 
би она ушла у пар ла мент.31) Од то га је у пот пу но сти про фи ти ра ла 
Пар ти ја цен тра ко ја је осво ји ла тај је дан ман дат и за хва љу ју ћи ње-
му са сво јих 0,8% дру гих гла со ва уче ство ва ла у про пор ци о нал ној 
рас по де ли што јој је до не ло још два ман да та, док је ДП од тог из-
бор ног са ве за про фи ти ра ла пре ко 8 успе шних кан ди да та ко ји су 
би ли по др жа ни од стра не ЦДУ/ЦСУ иако је са му ре пре зен та ци ју у 
пар ла мен ту осво ји ла сво јим сна га ма пре ко два ди рект на ман да та у 
До њој Сак со ни ји.32) 

Ре фор мом 1956. го ди не праг је по диг нут на три ди рект на ман-
да та што је ма њим па ри ја ма знат но оте жа ло си ту а ци ју. На из бо ри-
ма сле де ће го ди не ДП се из бо ри ла за пар ла мен тар ни ста тус пре ко 
ал тер на тив ног из бор ног пра га, сте кав ши не до вољ них 3,4% дру гих 
гла со ва. И у овом слу ча ју је из бор ни са вез са ЦДУ био од лу чу ју ћи  
- 5 од 6 осво је них ди рект них ман да та ова ма ла пар ти ја је ду го ва ла 
тој по др шци. 

Све до из бо ра 1994. го ди не ал тер на тив ни из бор ни праг ни је 
ис ко ри сти ла ни јед на па ри ја и ПДС је те го ди не осво ји ла  4 ди рект-
на ман да та  пре шав ши ал тер на тив ну из бор ну ба ри је ру. Њен на ци-
о нал ни удео у гла со ви ма је из но сио не што ис под из бор ног пра га 
4,4% , а ти ме је њен ко нач ни сал до бро јао укуп но 30 ман да та.

Овај „ве ћин ски“ еле мент из бор ног си сте ма Не мач ке у ства ри 
до при но си ње го вој про пор ци о нал но сти на тај на чин што ди стри-
бу ци ју ме ста до дат но ускла ђу је са ди стри бу ци јом гла со ва узи ма ју-
ћи у об зир ком плет не дру ге гла со ве оних пар ти ја ко је ни су пре шле 
на ци о нал ни цен зус. Са вез ЦДУ/ЦСУ је 2005. го ди не под нео за кон-
ски пред лог о из ме ни по сто је ћег ал тер на тив ног из бор ног пра га и 

31)  Gi o van nni Ca poc cia, „The Po li ti cal Con se qu en ces of Elec to ral Laws: the Ger man System at 
Fifty“, WestEuropeanPolitics, Vol. 25, No. 3 (2002), str. 190.

32)  Исто, стр. 190.
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ње го вом по ве ћа њу на 5 ди рект них ман да та уз ар гу мент да је од ује-
ди ње ња број оних са пра вом гла са знат но по рас тао што до во ди до 
дис кре пан це из ме ђу бро ја гла со ва по треб них за пре ла зак кла у зу ле 
од 5% и бро ја гла со ва по треб них за три ди рект на ман да та.33) Њи хов 
пред лог ни је усво јен.       

ЗАКЉУЧАК

То ком при ме не ова квог из бор ног мо де ла пар ла мен тар ни си-
стем је био без не ких ве ћих по те шко ћа ка да је функ ци о ни са ње 
вла сти у пи та њу. Гла са ло се о по ве ре њу или не по ве ре њу вла ди, 
кан це ла ри и њи хо ве по ли ти ке су до во ђе ни у пи та ње али скла па ње 
ко а ли ци о них аран жма на или во ђе ње др жав не по ли ти ке ни кад ни су 
би ли угро же ни у ме ри да би се мо гло го во ри ти о кри зи по ли тич ких 
ин сти ту ци ја. Мо гу ће је укљу чи ти низ фак то ра ко ји иду то ме у при-
лог као што су нпр. по ли тич ка кул ту ра и кул ту ра ди ја ло га, об ја ва 
бу ду ћих ко а ли ци ја пре из бо ра, за тим кон вер ген ци ја са мих пар ти ја 
и њи хо во ви ше цен три пе тал но не го цен три фу гал но усме ре ње, али 
по зи тив ни ефе кат из бор ног си сте ма оста је еви ден тан. Са мим тим 
мо же се за кљу чи ти да је све оно што пред ста вља по себ ност овог 
из бор ног мо де ла им пле мен ти ра но са же љом да се до при не се раз-
во ју де мо крат ских од но са у по ли тич ком си сте му, а ње го ва на пр ви 
по глед из у зет на ком плек сност је са мо јед на по сле ди ца оства ри ва-
ња та квог ци ља.  

Ме ђу тим, вре ме ном је по ста ло ја сно да и овај си стем па ти од 
не до ста та ка ко ји се не мо гу сма тра ти ефе мер ним. Ти не до ста ци се 
чак су да ра ју са оним устав ним од ред ба ма о из бо ри ма ко је се сма-
тра ју оп ште де мо крат ским и уни вер зал ним. Су фи цит бро ја жал би 
пред Са ве зним устав ним су дом ко је на гла ша ва ју про блем не јед на-
ко сти из бо ра, а ко је се ја вља ју као ди рект на по сле ди ца на ве де не 
не јед на ке те жи не гла са, го во ре то ме у при лог као и од лу ке са мог 
су да ко је ја сно упу ћу ју на то да је у си сте му јед на ано ма ли ја ко ја 
не ће не ста ти са ма од се бе. На и ме, Суд је 3. ју ла 2008. го ди не до-
нео од лу ку о пи та њи ма тзв. не га тив не те жи не гла са и у од лу ци се 
ис ти че да си ту а ци ја у ко јој од ре ђе ни број дру гих гла со ва, за пар-
ти је ко је осво је пре ко мер не ман да те у јед ној по кра ји ни, до во ди до 
гу бит ка ман да та у ис тој или дру гој по кра ји ни, као и си ту а ци ја у 
ко јој ма ње гла со ва до при но си јед ној пар ти ји је сте не у став на, јер 
се на тај на чин кр ше прин ци пи јед на ко сти и не по сред но сти из бо-

33)  http://www.wa hlrecht.de/do ku/do ku/200502242.htm, (5.12.2009)
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ра. Ова ква „гре шка“ се од но си ла на са став 16. Бун де ста га али је 
суд од лу чио да до ње го вог рас пу шта ња не до ђе, већ је пре ваг нуо 
ар гу мент о одр жа ва њу на род ног пред став ни штва. За ко но дав ству је 
оста вљен рок до 30. ју на 2011. го ди не за ре гу ли са ње спор них од-
ред би ко је омо гу ћу ју да до ова кве си ту а ци је уоп ште до ђе.34) 

Још се не зна у ком ће прав цу те ре фор ме кре ну ти, мо гу ће је 
по ле ми са ти са мо о не ким ма ње или ви ше пред ви ди вим сце на ри ји-
ма, ме ђу тим оно што је си гур но је сте да ди на ми чан пе ри од у по-
гле ду про ме на или ево лу ци је не мач ког из бор ног пред сто ји у бли-
ској бу дућ но сти.

MilosDjindjic
ELECTORALENGINEERINGOFTHEFEDERALREPUBLIC

OFGERMANY:PARTICULARITIESANDPROBLEMS
Summary

Germany is an example of a country inwhich the cha
racteristicelementsarepresentforboththeproportional
andmajorityelectoralsystems.Thisprimarilyreferstothe
processofvotinginwhichvotershavetheopportunityof
castingtwovotesoneforcertaincandidate,anotherfor
partylist.Thefirstsituationischaracterizedprimarilyfor
singlemandate constituencies in majority rule systems,
and theother for theproportional electoral systemwith
the candidacies through the list.Voters are thus able to
divide their loyalties between the parties / candidates if
theywant.Asaresultsocalledoverhangmandatesoccur
thatpartiesretainandnumericalcompositionoftheBun
destagisthereforeneverconstant.Inaddition,theparties
havetwoelectoralthresholdsattheirdisposalinorderto
enterparliament.Allinall,suchelectionengineeringpro
duceseffectsontwolevels:atthelevelofmodelcomple
xityandatthelevelofresultsproducedinpracticeafter
therealizationofelectoralactivities.Overtimehasbeen
shownthat theseeffectshaveworkedaseitheraggrava
tingormitigatingcircumstances.However,recentevents
around thesocallednegativevoteweightandrulingby
theFederalConstitutionalCourt in thedirectionofmo
dificationoftheelectorallegislationspeakinfavorofthe
negativeconsequencesandpavethewayforthesomewhat
“reformed”electoralmodel.
Keywords:strategicvoting,overhangmandates,electoral
threshold,negativevoteweight, thelevelofthedistribu
tionofseats,complexityetc.

34)  http://www.bun de sver fas sung sge richt.de/en/press/bvg08-068en.html,  (6.12.2009)
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• 2  ЦДУ и ЦСУ се тре ти ра ју као јед на пар тиј ска гру па ци ја.
• 3  Плус јед на не стра нач ка ли ста.
• 4  De utsche Par tei – Не мач ка пар ти ја.
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