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Kriza e vazhdueshme politike e Ukrainës
Më 10 prill 2016, kryeministri i Ukrainës, Arsenij Jacenjuk shpalli dorëheqjen e

tij, duke lënë të kuptohet se mund të kishte ambicie për të kandiduar për president në të

ardhmen.  Z. Jacenjuk mbështeti si pasuesin e tij kryeparlamentarin Volodimir Grojsman, i

konsideruar si besnik i presidentit të Ukrainës, Petro Poroshenko.

Kriza e vazhdueshme politike, qeveritë jetëshkurtra, dhe korrupsioni i përhapur janë

normale në Ukrainë. Po aq normale është edhe lufta politike mes presidentit dhe kryeministrit,

përveç kur presidenti konsolidon shumicën e autoritetit real. Por, presidentët e fortë, kanë

tendencën të abuzojnë me pushtetin dhe mund të kontrollohen vetëm nga protestat e rrugës, që

kulmojnë me tubimet në shesh dhe ndonjëherë e rrëzojnë presidentin. I frustruar me luftën

politike dhe progresin e ngadaltë me reformat dhe eliminimin e korrupsionit që prej tubimit më

të fundit në shesh, populli ukrainas ka diskutuar aktivisht se cili do të ishte sistemi më i mirë

demokratik për Ukrainën. Ka arsye të forta për të besuar se mund të nevojiten ndryshime

themelore kushtetuese për Ukrainën që të dalë nga statukuoja sistematike e krizave politike

dhe korrupsioni endemik.

Defekte në kushtetutë?
Ukraina ka një sistem të përzier parlamentar-presidencial në të cilin si kryeministri
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ashtu edhe presidenti kanë kontroll mbi pjesë të ndryshme të degëve të ekzekutivit të qeverisë.

Presidenti zgjidhet direkt nga populli, ndërsa kryeministri emërohet nga parlamenti. Presidenti

ka autoritet mbi kryetarët e qeverive lokale dhe mbi disa pjesë të qeverisë qendrore, ndërsa

kryeministri kontrollon shumicën e qeverisë qendrore. Ky kombinim i autoritetit presidencial

mbi qeveritë lokale me ministrat kombëtarë që japin llogari para parlamentit është veçanërisht

unik për Ukrainën.

Ky ngatërrim i pushteteve krijon mundësi të shumta për luftë të brendshme politike dhe

akuza. Autoriteti i presidentit për të emëruar krerët e administratës lokale është veçanërisht

jofunksional. Të emëruar nga presidenti, këta zyrtarë kanë stimuj të paktë për të bërë atë që

duan votuesit; në vend të kësaj, ata bëjnë çfarë do presidenti. Njëkohësisht, kryeministri

kontrollon shumicën e ministrave të qeverisë kombëtare. Ndërsa presidenti dhe kryeministri

konkurrojnë për të fituar më shumë pushtet, qeveritë qendrore dhe lokale janë në mes të zjarrit

me zyrtarë të niveleve të ndryshme që sabotojnë veprimet e njëri-tjetrit.

Problemi tjetër themelor është se Ukraina ka nevojë të madhe për një lider kombëtar që

të jetë i përkushtuar ndaj luftës së korrupsionit në qeveri. Kushtetuta e Ukrainës i jep

presidentit autoritetin të emërojë, me miratimin e parlamentit, prokurorin e përgjithshëm dhe

kreun e shërbimeve sekrete. Por, që presidenti të përmbushë rolin e liderit të angazhuar ndaj

luftës kundër korrupsionit, është nevoja që presidentit t’i hiqet përgjegjësia për plotësimin e

administratës me staf. Çdo lider do ta kishte politikisht të vështirë të hetonte akuzat për

korrupsion për zyrtarët që vetë lideri ka emëruar.

Populli i Ukrainës mund ta shihte presidentin si dikë që është i gatshëm të drejtojë

hetimet kundër korrupsionit nëse autoriteti i emërimit mbi zyrtarët ekzekutivë do t’i

transferohej plotësisht kryeministrit të zgjedhur nga Verkhovna Rada dhe qeveritarëve vendorë

të zgjedhur nga këshillat vendorë. Kjo do të ulte gjithashtu mundësinë për luftëra të brendshme

politike dhe do të përmirësonte llogaridhënien në qeveri duke e bërë të pamundur që presidenti

dhe kryeministri të fajësonin njëri-tjetrin për dështimet e qeverisë.

Krahasimi i sistemeve presidenciale dhe
parlamentare
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Demokracitë në botë janë të ndara mes sistemeve presidenciale dhe parlamentare.

Sigurisht, nuk ka asnjë sistem demokratik të përkryer. Ka dilema mes avantazheve dhe

disavantazheve të sistemeve të ndryshme demokratike. Në dy pjesët vijuese, do të japim një

diskutim të gjerë krahasues të sistemeve presidenciale dhe parlamentare dhe varësinë e tyre

nga llojet e ndryshme të rregullave të votimit për zgjedhjen e legjislaturës. (Diskutimi është

përmbledhur në një Tabelë në fund të këtij artikulli.)

Në demokracitë presidenciale, kreu i degës së ekzekutivit të qeverisë (presidenti)

zgjidhet në mënyrë të pavarur nga dega e legjislativit të qeverisë (parlamenti). Prandaj,

parlamenti nuk ka autoritet të heqë me votë presidentin, përveçse përmes gjykimit në rrethana

të jashtëzakonshme.

Në një sistem parlamentar, ekzekutivi (kryeministri) votohet nga parlamenti, që

gjithashtu ka autoritetin të rrëzojë qeverinë përmes një mocioni mosbesimi. Prandaj, në

sistemet parlamentare nuk ka ndarje kushtetuese mes autoritetit ekzekutiv dhe atij legjislativ.

Kur një koalicion mazhoritar kontrollon qeverinë në një sistem parlamentar, ai mund të

marrë vendime shpejt dhe në mënyrë efiçiente. Varësia e kryeministrit nga mazhoranca

legjislative e nxit atë për të ruajtur reputacionin për shpërndarje të besueshme të përfitimeve të

autoritetit te ligjvënësit që e mbështesin atë. Anëtarët e një koalicioni qeverisës parlamentar

gjithashtu mund të binden të mbështesin një projektligj duke e bërë atë mocion votëbesimi,

mbi të cilën do të varej vazhdimi i qeverisë. Si rezultat, partitë parlamentare kanë tendencën të

jenë më të disiplinuara dhe të bashkuara se partitë në një sistem presidencial.

Në një sistem presidencial, presidenti ka më shumë mundësi t’i shpërndajë përfitimet e

patronazhit te kontribuuesit që mund të mbështesin rizgjedhjen e tij. Më pas, legjislacionit

mund t’i bashkëngjiten dispozita me interesa të ngushta për grupe të caktuara për të fituar

mbështetjen e ligjvënësve që ndiejnë më pak disiplinë partiake se në një sistem parlamentar.

Në një sistem parlamentar, nëse asnjë parti nuk ka mazhorancën në legjislativ, atëherë

qeveria mund të paralizohet derisa një koalicion partish që së bashku kanë shumicën e

vendeve, mund të arrijë një marrëveshje për të formuar një qeveri. Kjo shpesh ndodh për disa

javë pas zgjedhjeve, por zakonisht një koalicion i ri qeveritar mund të formohet shpejt. Por, në

një sistem presidencial, ky paralizim i vendimmarrjes mund të vazhdojë gjatë gjithë mandatit

të një presidenti, nëse partia e presidentit nuk kontrollon legjislativin, siç ka ndodhur
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rregullisht në SHBA gjatë dekadave të fundit.

Partitë në një koalicion parlamentar mund të kërcënojnë rrëzimin e qeverisë nëse nuk

marrin përfitime të mjaftueshme nga pjesëmarrja në koalicion. Këto kërcënime në një sistem

parlamentar mund të krijojnë rrezikun e krizave të përsëritura qeveritare dhe periudhave të

zgjatura pa qeveri funksionale. Por, ky rrezik i fundit mund të minimizohet përmes një rregulli

kushtetues të quajtur “votim konstruktiv mosbesimi”, ku qeveria parlamentare bie vetëm nëse

ka një shumicë alternative për ta zëvendësuar atë. Ky rregull u prezantua për herë të parë në

Gjermani dhe tani përdoret në shumë vende.

Ka disa shembuj të regjimeve presidenciale që funksionojnë mirë ku pushteti i

ekzekutivit është i kufizuar, sepse legjislatura ka kontrolluar me në mënyrë efektive tendencën

e presidentëve për të rritur pushtetin e tyre. Shembuj që vijnë në mendje janë SHBA-ja dhe

Kili. Por, shumica e regjimeve presidenciale në botë kanë tendencën të jenë autokratike, sepse

presidentët rregullisht kërkojnë të zgjerojnë pushtetin e postit të tyre derisa efektivisht

kontrollojnë të gjitha degët e qeverisë. Kjo mund të çojë në abuzime të pushtetit përmes

presidentit në detyrë që mendon se pushteti i tij është i pakontrolluar. Shembuj të fundit për

këtë janë Rusia dhe Turqia. Të gjitha vendet e ish-Bashkimit Sovjetik aplikuan regjimet

presidenciale, përveç Moldavisë, dhe rezultati i këtyre vendeve është kryesisht jo i mirë

krahasuar me regjimet parlamentare të Evropës Qendrore dhe Evropës Perëndimore. Historia e

Ukrainës në 25 vitet e fundit është pjesë e kësaj përvoje të keqe.

Disa vende, duke përfshirë Ukrainën, kanë përdorur një sistem të përzier gjysmë-

presidencial në të cilin pushteti ndahet mes një presidenti të zgjedhur dhe një kryeministri që

është përgjegjës për legjislativin. Mbështetësit e këtyre sistemeve gjysmë-presidenciale

shpresojnë të kombinojnë më të mirën e sistemeve presidenciale dhe parlamentare, por kritikët

shqetësohen se në vend të kësaj ato mund të kombinojnë më të këqijat e të dyja sistemeve.

Sigurisht, çdo sistem gjysmë-presidencial mund të krijojë një konflikt themelor brenda

ekzekutivit mes presidentit dhe kryeministrit.

Një prej sistemeve të para gjysmë-presidenciale ishte Republika Gjermane e Weimarit

(1919-1933), e cila u përmbys kur nazistët u ngritën në pushtet përpara Luftës së Dytë

Botërore. Franca sot konsiderohet si një sistem gjysmë-presidencial, por Franca mund të

kategorizohet më mirë si një sistem parlamentar, sepse (sipas normave të pranuara të
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“bashkëjetesës” në Francë) kryeministri efektivisht kontrollon qeverinë kur legjislatura

kontrollohet nga një parti ndryshe nga ajo e presidentit.

Varësia nga sistemi zgjedhor
Në disa vende, deputetët zgjidhen nga një sistem proporcional në të cilin përqindja e

vendeve të partive të ndryshme është pak a shumë proporcionale me përqindjen e votave të

marra. Në vende të tjera, deputetët zgjidhen nga një sistem elektoral mazhoritar në të cilin ka

vetëm një vend në parlament për çdo qark dhe ai i jepet kandidatit që merr më shumë vota.

Sistemi proporcional ka tendencën të gjenerojë më shumë parti të vogla në legjislaturë,

që mund të rrisë problemin e formimit të një koalicioni qeverisës pas zgjedhjeve në një sistem

parlamentar. Vendimet gjithashtu janë më të ngadalta dhe përfshijnë kompromise që shpesh

janë joefiçiente. Stabiliteti qeveritar është shpesh më i ulët sepse një ose më shumë nga partitë

mund të kërcënojë në mbështetjen e qeverisë.

Por një sistem elektoral mazhoritar mund të lërë grupe të konsiderueshme pakice me

pak ose pa përfaqësim në parlament, nëse nuk kanë përqendrim të mjaftueshëm gjeografik për

të formuar një shumicë në disa qarqe. Gjithashtu, sistemet zgjedhore mazhoritare mund të

rrisin problemin e favorizimeve gjeografike, në kurriz të atyre qarqeve përfaqësuesit e të cilave

nuk janë pjesë e koalicionit qeverisës. Ky problem i fundit mund të zvogëlohet duke

decentralizuar pushtetet e konsiderueshme te qeveritë lokale, në mënyrë që njerëzit të jenë të

sigurt për shërbimet e qeverisjes lokale edhe kur ata janë jashtë bazës gjeografike të koalicionit

kombëtar qeverisës.

Për të shmangur këto probleme të mohimit të pakicave të papërfaqësuara, përfaqësimi

proporcional është zakonisht i preferuar në sistemet parlamentare. Një sistem parlamentar me

rend zgjedhor proporcional ka tendencën të jetë më përfshirës se një me rend mazhoritar. Një

avantazh tjetër i përfaqësimit proporcional është se ai tenton të favorizojë të mirat publike në

nivel universal dhe jo të veçuar, sepse konkurrenca elektorale bëhet për të fituar vota në total

dhe jo vetëm në bastione të caktuara. Kjo është e mirë gjithashtu për të mbrojtur pakicat.

Sidoqoftë, në sistemet presidenciale, copëzimi i partive sipas përfaqësimit proporcional

mund ta bëjë legjislaturën më pak të aftë të kontrollojë pushtetin e presidentit.
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Duke parë rrezikun e zakonshëm të një presidenti të pakontrolluar që kthehet në

autokrat, shumë besojnë se demokracia presidenciale funksionon më mirë kur legjislatura

zgjidhet nga një sistem zgjedhor mazhoritar, si në SHBA dhe Kili.

Çfarë mund të funksionojë më mirë në
Ukrainë?

Në sistemin gjysmë-presidencial të Ukrainës, ministrat e qeverisë qendrore japin llogari

para Verkhovna Rada, por krerët e qeverisë lokale emërohen nga presidenti. Kjo ndarje e

pushtetit ka krijuar probleme të rënda në Ukrainë në të paktën tri drejtime. Së pari, ka krijuar

potencialin e vazhdueshëm për konflikt të brendshëm qeveritar mes ministrave të qeverisë

qendrore dhe krerëve të qeverisë lokale. Së dyti, votuesit mund ta kuptojnë se presidenti do të

interesohej më pak për korrupsionin nga zyrtarët vendorë të emëruar prej tij në rajonet ku ai

merr më pak vota, dhe kështu të bëhet më pak racional për të gjithë ata që e kundërshtojnë

presidentin në këto rajone që janë jashtë fushës së tij të mbështetjes. Kështu, kjo e ka rritur

lehtë, por në mënyrë sistematike, polarizimin rajonal të politikave presidenciale në Ukrainë.

Së treti, kontrolli presidencial i administratës lokale ka zvogëluar aftësinë e votuesve

për të gjetur liderë të rinj premtues kombëtarë në qeveritë lokale. Në shumicën e demokracive

të suksesshme, krerët e zgjedhur të qeverive lokale mund t’i vërtetojnë kualifikimet e tyre para

kandidatëve të fortë konkurrues për lidership kombëtar duke ofruar shërbim më të mirë publik

në qeverinë lokale. Por, kur presidenti i Ukrainës mund të emërojë dhe pushojë nga puna krerët

e qeverisë lokale, ai mund ta përdorë pushtetin e tij për të eliminuar çdo lider vendor që ka

mundësinë të bëhet kandidat i fortë konkurrues kundër tij. Prandaj, sistemi gjysmë-presidencial

i Ukrainës ka tendencën të dobësojë konkurrencën demokratike.

Ajo që ka më shumë nevojë Ukraina sot është një lider kombëtar që është vërtet i

dedikuar për të zbuluar korrupsionin kudo. Kur presidenti dhe kryeministri emërojnë zyrtarë

për një pjesë të madhe të qeverisë, atëherë të dy mund të vihen në pozitë të vështirë nga çdo

skandal i madh korrupsioni. Nëse populli i Ukrainës do që të ketë një president që është

plotësisht i motivuar të denoncojë korrupsionin kudo, atëherë presidenti duhet të jetë plotësisht

i ndarë nga emërimi i zyrtarëve të qeverisë. Ky është një argument i fortë për të vazhduar
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përpara në një sistem vërtet parlamentar, duke bërë që zyrtarët e qeverisë kombëtare të japin

plotësisht llogari para Verkhovna Rada dhe duke bërë që zyrtarët e qeverisë lokale në oblaste

dhe rajone të japin plotësisht llogari para këshillave të oblasteve dhe rajoneve të tyre.

Austria mund të jetë një shembull i mirë që Ukraina mund ta marrë parasysh. Presidenti

i Austrisë zgjidhet direkt nga populli, por ka vetëm pushtet shumë të kufizuar mbi qeverinë.

Kjo ndarje nga përgjegjësia direkte për qeverinë u ka dhënë mundësinë presidentëve të

Austrisë të bëhen mbrojtës të zjarrtë dhe të ndershëm të interesit të gjerë publik në vend. Si

rezultat, presidentët e Austrisë kanë tendencën të jenë shumë popullorë dhe rizgjidhen

rregullisht me shumicë dërrmuese (edhe kur partia e presidentit nuk arrin rezultat të mirë në

zgjedhjet e tjera).

Argumentet e mësipërme për zvogëlimin e pushtetit presidencial dhe ricentralizimin e

qeverive lokale nuk varen nga ndonjë reformë e sistemit zgjedhor të Ukrainës. Por, disa kanë

argumentuar për një reformë zgjedhore që do të rriste vendet e caktuara nga përfaqësimi

proporcional nga 50% të Verkhovna Rada në 100%. Nëse qarqet me një anëtar do të

eliminoheshin, atëherë do të bëhej më e rëndësishme që të kishte lista të hapura partish që do

t’u lejonin votuesve të përcaktonin se cilët individë duan të zënë vendet në fillim, mes atyre që

emërohen nga partia për rajonin e tyre. Nëse përfaqësimi proporcional do të aplikohej në qarqe

të mëdha elektorale me 20 ose më shumë përfaqësues, atëherë çdo koalicion partish që mund të

formonte një shumicë qeverisëse në Verkhovna Rada do të kishte shumë mundësi që të

përfshinte të paktën disa përfaqësues nga çdo qark zgjedhor. Kështu, reforma zgjedhore mund

të ndihmonte gjithashtu në zvogëlimin e polarizimit rajonal në Ukrainë.

Fuqia përfundimtare për të vendosur çdo çështje rreth reformës kushtetuese në Ukrainë

duhet t’u përkasë në mënyrë demokratike qytetarëve të Ukrainës. Por, si rregull i përgjithshëm,

krerët e zgjedhur aktualë mund të pritet t’i rezistojnë çdo ndryshimi që do të zvogëlonte

pushtetet e tyre, dhe kështu reformat kushtetuese rrallë mund të kenë sukses pa kërkesë të lartë

popullore. Kjo rezistencë ndaj reformës kushtetuese nuk është detyrimisht diçka e keqe, sepse

stabiliteti në qeveri është i rëndësishëm, dhe prandaj kushtetutat duhet të ndryshojnë vetëm kur

ka nevojë të madhe. Kjo ese ofrohet si dëshmi për popullin e Ukrainës se tani mund të jetë

koha kur çështjet e reformës kushtetuese vlejnë vërtet të shqyrtohen shumë seriozisht.
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Kompromisi mes institucioneve të ndryshme
politike demokratike

Zgjedhjet presidenciale, sistemi mazhoritar

Pro

është e mundur ndarja e fortë e pushteteve

Kundër

përqendrimi i tepruar i pushteteve në duart e presidentit
më pak disiplinë partiake, më shumë politikë për grupe preferenciale
paralizim i mundshëm i qeverisë

Zgjedhjet parlamentare, sistemi mazhoritar

Pro

vendimmarrje e shpejtë dhe efiçiente
disiplinë e fortë partiake

Kundër

nuk ka ndarje të pushteteve mes ekzekutivit dhe legjislativit
pakicat mund të përjashtohen krejtësisht nga qeverisja
disa pakica dhe lokalitete mund të jenë të favorizuara më shumë se të tjerat

Zgjedhjet presidenciale, sistemi proporcional

Pro

është e mundur ndarja e fortë e pushteteve
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Kundër

përqendrimi i tepruar i pushteteve në duart e presidentit
më pak disiplinë partiake, më shumë politikë për grupe preferenciale
paralizim i mundshëm i qeverisë
por më tepër ndarja i jep më shumë pushtet presidentit dhe e favorizon klientelizmin

Zgjedhjet parlamentare, sistemi proporcional

Pro

mazhorancë përfshirëse
disiplinë e fortë brenda partisë
të mira publike universale

Kundër

nuk ka ndarje të pushteteve mes ekzekutivit dhe legjislativit
vendimmarrje më e ngadaltë dhe më pak efiçiente
pushtet i tepruar për partnerët e pakicave në qeverisje
më pak stabilitet qeveritar

Ky artikull është kortezi e VoxUkraine.

https://voxukraine.org/en/

