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ПРАВНА ДРЖАВА И ВЛАДАВИНА ПРАВА
ОД ЗАЧЕТАК А ДО САВРЕМЕНИХ ИЗАЗОВА*
Сажетак: Правна држава и владавина права су појмови који су наста
ли у 19. веку. Међутим, правни писци су испитивали порек ло појединих еле
мената ових теорија проучавајући сачуване изворе из најстаријег периода
људске цивилизације. Аутори приказују зачетке идеје о правној држави и вла
давини права као и основне елементе развијених теорија из 19. и 20. века. Та
кође, наводе неке од савремених изазова са којима се суочавају правна држава
и владавина права, чиме се стиче једна заокружена слика о преображају
тих појмова, од саме идеје до модерних теорија. Најзад, указују на неке од
могућих праваца даљег развоја правне државе и владавине права.
Кључне речи: правна држава, владавина права, ограничење државне
власти
УВОД
Правна држава и владавина права су појмови који се упот ребљавају
свакодневно. Иако је о њима писано много, чини се да измичу јасном дефи
нисању. Разлога је више, од тога да се поменутим облицима држава може
приступити са различитих страна, до чињенице да промене друштвених
* Рад је део ист раж ивања на пројект у „Правна трад иц ија и нови правн и изазови“ у
2016. години, чији је носилац Правни факултет у Новом Саду. Руководилац пројекта је проф.
др Драган Милков.
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околности понекад пресудно утичу на само одређивање тих појмова. Зато
се намеће пот реба поновног дефинисања правне државе и владавине права.
Данас је то посебно тешко. Правна држава треба да одговори изазовима
које намеће савремено доба, па отуда пот реба за сталним прилагођавањима
државе промењеним друштвеним околностима. Свака држава покушава да
реши своје проблеме најбоље што може, мада се чини да за одређена питања
задовољавајућих решења још увек нема. Због тога је јако тешко утврдити основ
не особине модерне правне државе и извести неки општи зак ључак, а још
је теже, ако је уопште и могуће, одредити јасну дефиницију правне државе
која ће бити општеупот ребљива.
Ако је већ тако, онда треба тежити ка описивању појединих елемената
правне државе и владавине права око којих има што мање спорења. Након
тога, треба испитати како су се они мењали током времена, односно како су
различите друштвене промене утицале на њихову садржину и форму. Нај
зад, треба одговорити на питање на који начин ће се развијати данашњи
модели правне државе и владавине права.
1. ЗАЧЕЦИ УЧЕЊА О ПРАВНОЈ ДРЖ АВИ
Иако је идеја о правној држави производ либералне идеологије, а сам
појам у теорији дефинисан у првој половини 19. века, ипак у савременој лите
ратури снажно је изражено настојање да се зачеци учења о правној држави и
владавини права траже у политичкој пракси и правној доктрини старог века.
У стварности античког атинског државног уређења многи писци препознају
елементе правне државе и владавине права: начело поделе власти, незави
сног судства, начело законитости, начела non bis in idem crimen iudicetur и res
iudicata и у одређеној мери гарантовање извесних слобода и права грађана.1
Тако је добро познато Платоново инсистирање на поштовању закона, укљу
чујући и управљаче у држави, тј. власт, чак иако су они у некој конкретној си
туацији неправедни. Ту се рађа идеја о нужности ограничења државне власти,
што касније постаје суштина формалног појма правне државе.2 И Аристотел
је сматрао да закони морају да владају државом јер су без страсти, док свака
људска душа мора да их има, иако је био свестан да закон, због своје општо
сти, не може у потпуности да иск ључи владавину људи.3 Најзад, Цицерон
је сматрао да ни краљевство, ни аристократија ни демократија нису сами по
1 Чак и пре развијен их мисли Плат она и Арис тот ела, на пример код Хесиода, бил и
су постављени нек и темељи буд уће теорије правне државе. Хесиод је смат рао да су право
и правда божанског порек ла, одбац ујућ и насиље над којим правда односи побед у. Хесиод,
Послови и дани, превод Марко Вишић, Беог рад, 2006, 275-281.
2 Плат он, Закони, превод др Албин Вилхар, Беог рад 2004, 715 C, D.
3 Арис тот ел, Полит ика, превод Љиљана Црепајац, Беог рад 2003, 1286а.
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себи најбољи облици владавине, зато што се узурпацијом власти сваки од
њих може претворити у велико зло. Због тога државом треба да управљају
заједнички краљ, аристократија и народ, чиме се постиже одмереност др
жавног поретка и његова постојаност.4
Историјске околности у средњем веку наметале су другачије ставове о
праву и држави. Како је средњовековна политичка и правна мисао била
прилагођена поставкама хришћанских догми, остале су привлачне Плато
нове и Аристотелове мисли о идеа лној држави и владару, правди и правич
ности, али је њихова интерпретација била другачија.5 Ипак, за разлику од
средњовековне Немачке у којој није било услова за настанак чак ни обриса
идеје правне државе, појам и докт рина rule of law представља дуги, конти
нуи рани, евол утивни процес који се у Енглеској пок реће још у средњем
веку инстит уционализацијом идеје о ограничењу власти монарха и неоп
ходности гарантовања основних слобода и права.6 Велика повеља слобода,
на коју је био приморан Јован Без Зем ље, представља материјализацију
размишљања о постојаности права и ограничењу државне власти.7 Да то
није ишло ни лако ни брзо, сведочи поступање Џемса I из династије Стју
арта, који је покушао да заједно са својим канцеларом Френсисом Беконом
развије теорију о природноправном утемељењу апсолутистичке власти, што
је наишло на отпор Парламента и судова, нарочито судије Едварда Коука.
Он је био доследан у ставу да се правом и законом мора ограничавати поли
тичка власт, а његове пресуде наговестиле су да истинска владавина права
подразумева ограничење сваке самовоље, те да је поред Парламента и краља
неопходна и трећа власт која ће конт ролисати акте ове две.8
2. ПРАВНА ДРЖ АВА И ВЛАДАВИНА ПРАВА
КАО РАЗВИЈЕНЕ ТЕОРИЈЕ
У литератури се теорија о правној држави најчешће везује за Немачку
19. века, конкретно за прилике у Пруској монархији. Истакнути су либерални
4

Цицерон, Држава, превод Бојана Шијачк и-Маневић, Беог рад 2002, 44.

5 Видети Вујадиновић-Милинковић, Д., Политичке и правне теорије, Београд 1996, 95-121.

6 Дел им ично следећ и конс трукц ију франц уског правн ика из 16. века Клода д’Сејсела,
Срђан Шарк ић истиче три важ не чињенице које су у средњовековним монарх ијама доп ри
носиле ограничењу носилаца јавне власти (пре свих монарха): 1. Стварање права спада у
сферу народних обичаја; 2. Јака тенденција ка стварању самосталног судства; 3. Религија.
Шарк ић, С., „Елементи правне државе у средњем век у“, Гласник адвокатске коморе Војво
дине, Нови Сад, 7-8/1989, 23.
7 О правној прир од и Magn a Carta Libertat um видет и Аврамовић, С., „Magn a Cart a
Libertat um“, Темељи модерне демократије, ур. Душан Мрђеновић, Беог рад 2011, 119-127.
8 Бас та Флајнер, Л. Р., Пол ит ика у гран иц ам а прав а – студ ија о анг лосаксонс ком
конституционализму, Беог рад 2012, 39.
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захтеви, као што су слобода, ограничење државне власти, сигурност, што
је било последица напредних идеја из других западноевропских земаља, пре
свега из Енлеске и Француске. Ипак, Пруски апсолутизам је био вођен вла
дајућом жељом за уједињењем расцепканих немачких земаља, па немачка
буржоа зија није имала исту снагу као француска или енглеска. Имајући у
виду јаку државну власт с једне стране и либералне захтеве с друге, изве
стан компромис је морао да се постигне са циљем ограничења јаког држав
ног апарата и заштите права која су дошла као резултат револуција у другим
земљама. Тако је настала теорија правне државе, као плод настојања немач
ке теорије да државну власт, која је временом почела да се концент рише у
рукама управе, учини законитом, рационалном и предвидљивом.
Ипак, Радомир Лукић темеље правне државе види већ у Дек ларацији
права човека и грађанина од 1789, имајући у виду да је основни циљ правне
државе остваривање ових права. Како је право, по Дек ларацији, изражавање
воље народа, правна држава је истовремено и демократска држава. Дак ле,
иако Франц уски проглас права не спомиње експ лицитно правн у државу,
несумњиво је да садржи и право на правну државу, јер је она нераздвојна од
људских права и демок ратије. Правна држава и не значи ништа друго до
демократску државу – владавину воље народа, па испада да је правна држа
ва у ствари народна држава, тј. демократска држава. На овом месту, познати
аутор прави разлику у обиму појма правна држава. У бирократској Немачкој,
где није било револуције, а правна држава се није схватала као демократи
ја него као превласт законодавне власти над извршном, пре свега над поли
цијом, створен је један ужи појам правне државе. Тамо је правна држава
била схваћена као држава у којој су сви акти (првенствено) управне власти
морали бити у складу са законом, као симболом права. Међутим, само пра
во није морало бити – и није било – народно право, пошто народ није имао
државну власт. Ту је владала бирократија, па стога Лукић зак ључује да је
појам правне државе према Прогласу права Француске револуције знатно
шири и дубљи од немачког појма правне државе, која ограничава само власт
полиције, а не и остале власти.9
Видљиво је да се већ у време настајања развијеног размишљања о прав
ној држави, јављају различите материјалне и формалне концепције. Тако
Каре де Малбер прави разлику између правне и законске државе. Правна
држава се установљава ради заштите индивидуа лних права, док је законска
држава везана за политичку концепцију потчињавања администрације зако
нодавном органу. Затим, правна држава је распрострањена, док се законска
држава везује само за демократију. Најзад, систем правне државе је шири
Лукић, Радомир Д., „Француска револуција и правна држава“, Архив за правне и дру
штвене науке, 3/1989, 237 – 241.
9
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јер подразумева ограничење не само управне власти, већ путем индивиду
алних права предвиђених уставом и законодавне.10 Од немачк их аутора,
Роберт фон Мол је имао либерално-конзервативан приступ, јер је прихватао
слободу али и ограничења која нису примерена либералној политичкој ми
сли. Ипак, он је настојао да одреди и садржину ових појмова, за разлику од
Фрид риха Јулиуса Штала који је имао чисто формални приступ правној
држави. Мож да најобухватније објашњење правне државе у том период у
може да се пронађе код Ота Бера, који је указивао на једну либералну тео
рију лишену апсолутистичких остатака праксе пруске полицијске државе.
Он је практично објединио одређену форму и захтеве либералног грађанства
и буржоа зије.11
У Вајмарској републици долази до рецепције формалног појма правне
државе и читава идеја о владавини закона не иде даље од владавине право
суђа. Тако се правна држава од законодавне развија ка судској, очишћеној
од свих материјалних елемената, чиме се дошло до извесне редукције тог
појма. Таква огољена правна држава јавила се касније и код Хитлера, са већ
познатим последицама, јер форма без садржине, циља и суштине, врло често
може да створи привид објективности и непристрасности. Због тога данас
постоји залагање за интег ралистички појам правне државе уз уважавање
основних принципа: владавине општих правних норми, ограничености управе,
законитости, политичког плурализма, слободе, правне једнакости, поделе
власти, независног судства.
За разлику од немачког појма правне државе, у енглеској правној и по
литичкој мисли развијала се теорија о владавини права. Дајси је под тим пој
мом подразумевао одсуство арбит рарног одлучивања власти и правну јед
накост, уз истицање да су основни уставни принципи у Енглеској резултат
судских одлука којима су утврђена индивидуа лна права у конкретним слу
чајевима изнетим пред судове.12 Супрематију права у Енглеској намеће и
суверенитет Парламента, јер одлука Парламента може бити изражена само
заједничком делатношћу његова три саставна елемента: монарха, Доњег дома
и Дома лордова. Дајси наводи да владавина права захтева парламентарну
сувереност, али стриктност права стално отежава деловање егзекутиве. Због
тога влада мора да тражи решење у добијању дозволе од Парламента за дис
креционо одлучивање, а судови би требало да спрече било какво деловање
владе на основу дискреционе одлуке ако постоји бојазан за личне слободе.
Тако се влада ставља под надзор судова.13
Вукадиновић, Г., Правна држава, Нови Сад 1995, 24.
Шарчевић, Е., „Појам правне државе – ка разумијевању правне државе“, Архив за
правне и друштвене науке, 4/1989, 416. и даље.
12 Dicey, A. V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London 1950, 183-196.
13 Исто, 406-414.
10
11
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Владавина права и правна држава су у суштини имали исти циљ – огра
ничење државне власти. Међутим, Немачка је у 19. веку била распарчана и
теж ило се њеном уједињењу уз помоћ јаке државне власти, са извесним
резервама према људским правима. Идеја је била да грађани у таквим усло
вима ипак на неки начин буду заштићени од незаконитих аката управе, док
се мања пажња пок лањала самим људским правима. Тако правна држава
постаје материјално неодређена, сведена на просто поштовање закона ма
какви они били. У том моменту, правна држава и владавина права, два слич
на концепта, настављају различитим путевима. Најзначајнији представник
оваквог позитивистичког приступа појму правне државе био је Ханс Келзен.
Он је сматрао да нема праведног поретка који ће да пружи срећу сваком ње
говом члану, јер је људска срећа оно што сам појединац смат ра да је срећа.
То је лична ствар, детерминисана личним факторима, предмет субјективног
суда.14 Уопште, држава која није потчињена праву и није могућа, јер држа
ва и постоји само у правним актима. Зато Келзен дефинише правну државу
као специфичан правни поредак, у којем су правосуђе и управа везани за
конима које доноси парламент изабран од народа, а извесне слободе и права
грађана зајемчене.15
Након чисто позитивистичког погледа на правну државу, ступањем на
снагу Устава Немачке из 1949. године, људска права долазе у центар инте
ресовања немачког друштва. Формалном појму правне државе додаје се са
држина, а један од најзначајнијих аутора на том задатку био је Густав Радбрух.
Он је тврдио да је бољи било какав закон од непостојања закона, јер у нај
мању руку доноси правн у сиг урност. Међутим, право треба да оствари и
друге вредности: сврсисходност и правду. Због тога Радбрух наводи да тре
ба изнова градити правну државу која ће задовољити и правну сигурност и
правду, јер ће се у супротном „законско неправо“ поновити.16 Тако долази
до поновног приближавања правне државе и владавине права, нарочито
захваљујући Делхијској дек ларацији (1959) и Лагошком документу (1961),
којима је прихваћен став да између правне државе и владавине права не
постоје суштинске разлике чиме је отпочело њихово унификовање.17
Немачки аутори су услед одређених историјских околности, у другој
половини 20. века инсистирали на јединству материјалних и формалних
елемената правне државе. Насупрот њима, савремени англосаксонски писци
посебно размат рају материјални и формални појам правне државе, односно
14 Келзен, Х., Опш та теорија права и државе, превод др Славко Киршнер, Беог рад
1998, 58-59.
15 Келзен, Х., Чис та теорија права, превод Дан ило Н. Бас та, Беог рад 2000, 241.
16 Радбрух, Г., „Законско неп раво и надзаконско право“, Филозофија права, превод
Душица Гутеша, Беог рад 1998, 222. и даље.
17 Видет и Мит ровић, Д. М., Теорија државе и права, Беог рад 2010, 233-234.
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владавине права, користећи изразе thick и thin rule of law.18 Танка концепци
ја наглашава формалне аспекте владавине права, односно постојање одре
ђених правила која су нужна за функционисање једног правног система:
одређивање ко ствара право, на који начин, правна једнакост, јасноћа и кон
зистентност закона, непостојање рет роактивног важења правних прописа
(осим у изузецима) и њихова остваривост, што подразумева да буду грађа
нима прихватљиви. У принципу, ови захтеви никада не могу у потпуности
да се остваре, али њима треба да се тежи. Уколико се у већој мери оствару
ју, постојаће стабилан правни систем, ограничење арбитрарног одлучивања
органа власти, правни механизми за решавање правних спорова, повећан
легитимитет власти.19
Thick варијанта владавине права попуњава претходну елементима по
литичког морала, економског живота и људским правима. Управо у зави
сности од корпуса људских права, на пример, Пиренбум спомиње либерал
но-демократску варијанту која подразумева капитализам слободног тржи
шта, вишестраначк у демок ратију и либералн у интерп ретацију људских
права која ставља акценат на грађанска и политичка права.20 За разлику од
једне крајности (the thinnest владавина права), Таманаха одлази у супротну
страну са the thickest теоријом, која подразумева формалну законитост, де
мократију и индивидуа лна права, али и посебан скуп сродних права која
обезбеђују висок ниво социјалне сигурности грађана (правна држава соци
јалне сигурности, социјално-правна држава или држава благостања).21
Насупрот свим изложеним либерално-демократским варијантама вла
давине права, односно правне државе, у литератури је запажен и покушај
успостављања државно-социјалистичке правне државе. Долазак Михаила
Горбачова на чело Совјетског Савеза требало је да означи крај полувековног
диктаторског режима. Ради даљег опстанка државе било је неопходно учи
нити дубоке резове у свим областима државног и друштвеног живота. За
датак совјетске теорије државе је био да одговори по чему би се социјали
стичка правна држава разликовала од обичне социјалистичке државе, или
једноставно правне државе (несоцијалистичке). Другим речима, какве нове
политичке принципе и политичко-правне институте треба увести у праксу
социјализма како би се дошло до социјалистичке правне државе. Одговор
на ово питање може се сажети у речима Г. Н. Манова: „Свака од варијанти
правне државе мора у крајњој линији испунити три основна критеријума:
врховништво закона; разг раничење законодавних, управних функција и
18 Peerenboom, R., “Var iet ies of Rule of Law”, Asian Discourses of Rule of Law, London
2004; Tamanaha, Brian Z., On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge 2004.
19 Peerenboom, нав. дело.
20 Исто.
21 Tamanaha, нав. дело, 112.
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функција заштите права (судских функција); везаност државе и грађана
узајамним правима и обавезама.“22 У формулисању теорије нове социјали
стичке правне државе, налази се нека врста захтева за повратак Лењин у,
односно предстаљинистичком социјализму, сарадњи између класа а не њи
ховом сукобљавању. Тиме би се остварила еманципација друштва од све
моћне државе, односно нека врста социјалистичког грађанског друштва у
социјалистичкој правној држави. Ипак, услед распада Совјетског Савеза, до
благовременог и ефикасног остваривања идеје о социјалистичкој правној
држави није дошло.23
Све наведене концепције правне државе и владавине права су анали
тичка средства која служе да теорија дође до одрђених зак ључака о посто
јању и примени владавине права. У реа лности, не постоји концепција прав
не државе или владавине права која је потпуно независна од политичког,
економског, социјалног контекста. Свак и правни систем мора узимати у
обзир и одређени систем вредности. Дак ле, иако расправа о thin теорији не
може у потпуности да заобиђе проблеме thick концепције, може да их сузи
на ниво који неће изазивати директне идеолошке конфликте. На пример,
може да постоји сагласност да треба да се штите индивидуа лна права, али
не мора да постоји сагласност око става која ће то права бити. Тако се може
доћи до неких резултата који ће бити примењиви у стварности.24
3. САВРЕМЕНА ПРАВНА ДРЖ АВА – САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ
У теорији, као и у пракси, правна држава је доживела велике промене
у последња два века, стално се суочавајући са новим изазовима. Данас, један
од најзначајнијих проблема правне државе je еколошке природе.25 Некада се
извор претњи по људско човечанство могао тражити у природнм катастро
фама, док је убрзана индустријализација и стална тежња за стварањем све
већег профита довела до данашњих опасности које природи ствара човек.
Довољно је подсетити на разорне цунамије, глобално отопљавање, катастро
фалне земљот ресе, да би се уочило дејство човека на природу. А оно више
није локално, већ има глобалне размере, па самим тим и лек мора бити ја
чање свести сваке индивидуе како би нешто за природу могло да се уради
22 Г. Н. Манов, „Соц иа л ис тическое правовое государс тво: проблем и и перспект иви“,
Савјетскоје государство и право, 6/89, 3, цитирано према Продановић, Д., „Идеја о соци
јал истичкој правној држави у оквиру перестројке“, Архив за правне и друштвене науке,
3/1994, 407.
23 Исто, 413 – 414.
24 Peerenboom, нав. дело.
25 Видет и Биомедиц ина, заш тит а животне средине и право, Зборн ик сажет ак а са
нау чног скупа, Правни фак ултет у Новом Сад у, Нови Сад, 2016.
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локално, али и на међународном плану. „Владавина права и правна држава,
а нарочито опстанак планете, не трпе изузетке у корист економски најмоћ
нијих држава и не познају категорију недодирљивог економског интереса.
Једнако поступање свих заједница у складу с међународним стандардима
који би могли гарантовати опстанак Земље јесте императив правне државе
и владавине права. На том фону се приближавамо екокомунитаристичкој
критици либерализма, идентификујући докт рину laissez-faire као једну од
главних потенцијалних, али и реа лних узрочника великих еколошких ка
тастрофа.“26
Други изазов са којим се суочава савремена правна држава је високо
технолошки криминал. Развој нових информационих технологија, што има
за последицу распрострањивање информатичког криминала и сајбер теро
ризма, ставља правну државу пред нове изазове.27 С обзиром да високотех
нолошки криминал често има облик транснационалног криминалитета,
отуда и покушаји нормирања на међународном нивоу.28 Такође, још увек је
отворено питање у које се све сврхе могу користити нове технологије, што
отвара филозофско-етичку димензију, нарочито у контексту заштите основ
них личних права. Тако и не треба посебно указивати на моћ коју напредне
технике надгледања омогућавају држави да завири у сваки кутак и сваки де
лић приватних живота својих грађана.29 Уз све то, усавршавање нуклеарног,
26 Аврамовић, Д., Савремена правна држава – правнотеоријски аспект и, докт орска
дисертација, Нови Сад 2011, 88.
27 Једн у од најчеш ће навођен их дефин иц ија сајбер тероризма дала је Ден ингова: „Сај
бер тероризам представља спој тероризма и информатичког простора. Под њим се обично
подразумевају прот ивп равн и напад и или застраш ивање напад има према компјутерима,
мрежама и информацијама похрањеним у њима, када се то чини да би се застрашиле или
прин удиле владе или њени грађани на остваривање политичк их или друштвених циљева.
Надаље, да би био квалификован као сајбер тероризам, напад мора да резултира у насиљу
према личности или имовини, или барем да изазива штет у која узрок ује страх. Озбиљни
напади на критичн у инфраструкт уру мог у бити акт сајбер тероризма, зависно од њиховог
утицаја. Напади који ремете несуш тинске службе или који само изазивају неп рил ике то
нису.“ Denning, D., „Cyberterrorism“, Testimony before the Special Oversight Panel of Terrorism
Committee on Armed Services, US House of Representatives, 23 May 2000. http://www.stealthiss.com/documents/pdf /CYBERT ERROR ISM.pdf. Oва дефин иц ија показује бројне правне
проблеме који мог у да настан у при одређивању шта спада у помен ут у област. О сајбер те
роризму видети детаљније: Colar ik, A., Cyberterrorism – Political and Economic Implications,
London 2006; Weimann. G., Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges, Was
hington DC 2006; Clough, J., Principles of Cybercrime, Cambridge 2010.
28 Васић, Д., „Нека отворена питања примене Конвенц ије Савета Европе о високот ех
нолошком криминал у“, Српска политичка мисао, 2/2010, 233–250; Лепојевић, Б., Ковачевић
Лепојевић, М., „Међународни стандарди у суп ротстављању компјутерском (syber) крими
нал у и њихова примена у Србији“, Зборник инстит ута за криминолошка и социолошка
истраживања, 1-2/2007, 265-292.
29 О глобал изац ији у сфери ком ун икац ија видет и: Шолт е, Ј. А., Глобализација, Под
горица 2009, 101–104.
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биолошког, хемијског оружја, генетичког инжењеринга и сличних револу
ционарних технолошких достигнућа, отварају велики спектар нових изазова
и неизвесности са којима се суочава савремена правна држава.30
Борба против тероризма потенцијално може доћи у сукоб са једном од
вредности која чини сам темељ правне државе – неприкосновеном заштитом
људских права.31 Поставља се питање да ли је добро одмерен однос гаранци
ја основних људских права и слобода с једне, и безбедности, с друге стране.
У светском јавном мњењу почиње да доминира осећање да је легитимно
жртвовати мању вредност – људска права, како би се заштитила већа вред
ност – национална сиг урност. Тиме се ствара атмосфера у којој је борба
против тероризма начелно инструмент за оправдање различитог нивоа су
спендовања људских права.
Као посебан облик претњи по савремену правну државу појављују се
мигације, што са собом доноси и култ уролошке различитости становни
штва.32 Догађаји у недавној прошлости покренули су велики миг рациони
ток ка земљама Европе, али миг рације су старе колико и само човечанство
и дешавале су се из врло различитих разлога. Тако, на пример, Филип Фарж
говори о кружној миг рацији која треба да задовољи одређене критеријуме,
30 Ferg uson, C., Potter, W., The Four Faces of Nuclear Ter ror ism, Monterey 2004; Jenk ins,
B. M., Will Terrorists Go Nuclear?, New York 2008. О етици генетског инжењеринга видети:
Hodge, R., Genetic Engineering, New York 2009, 150–180; Sandel, M., The Case against Perfection,
Cambridge MA–London 2007. O праву и биоетици видети: Spielman, B., Bioethics in Law, New
Jersey 2007; Johnson, S., Iltis, A., Hinze, B., „Law and bioethics“, Legal Perspectives in Bioethics
(ed. Iltis, A., Johnson, S., Hinze, B.), London–NewYork 2008; Moreno, J., „Bioethics and Bioterrorism“, The Oxford Handbook of Bioethics (ed. Steinbock, B.), Oxford 2007, 732.
31 Ако се ставе по стран и већ помен ут е посебне врс те тероризма, тероризам сам по
себи, који такође није лако ни теоријски дефинисати ни правно нормирати, је велика претња
правној држави и владавини права. Литерат ура о тероризму је неп ресушна: Hoff man, B.,
Inside terrorism, New York 2006; Laqueur, W., A History of Terrorism, New Jersey 2001; Laqueur,
W., No End To War: Terrorism In The Twenty-first Century, New York 2004; Schmid, A. P., Jong
man, A. J., Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories,
and Literature, New Jersey 2005; Schmid, A. P., Jongman, A. J., Price, E., Handbook of Terrorism
Research: Research, Theories and Concepts, London 2010; Стајић, Љ., „Постмодерни терори
зам, орган изован и крим инал и корупц ија као савремен и безбедносни изазови“, Зборник
радова Правног фак ултета у Новом Саду, 2/2006, 379-404; Лук ић, Т., „Борба против теро
ризма на нивоу Европске уније и основна људска права и слободе“, Зборник радова Правног
фак ултета у Новом Саду, 2/2006, 447-462.
32 Миг рац ије које су се дешавале из Арапских земаља у Европ у биле су присутне и
много пре рата у Сирији, a нек и су предвиђали да ће се оне појачавати. Видети више Farg u
es, P., “Arab Mig ration to Europe: Trends and Policies”, International Migration Review, 4/2004,
1348 – 1371. О миг рацијама уопште видети Controling Immigration: A Global Perspective, ed.
James F. Hollif ield, Philip L. Martin, Pia M. Orrenius, Stanford, California, 2014. Такође видети
Worlds on the Move:Globalization,Migration,and Cultural Security, еd. Jonathan Friedman, Shalini
Rander ia, London 2004.
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а дешава се због пот ребе за радном снагом.33 Са друге стране, Хајн де Хас
примећује неколико разлога за миграције у Медитеранској области: економ
ски, политички, питања миграционе политике, демографски фактори и ути
цај животне средине.34 У последње време као посебан вид опасности за
безбедност правне државе, појављују су лица која су провела извесно време
у другим државама као најамнички војници, односно плаћеничка паравојска.
Они који се врате у земљу порек ла, по правилу, бивају подвргнути посебној
конт роли, јер увек постоји сумња да су прихватили радикална учења и да
представљају потенцијалну претњу по безбедност земље и њених грађана.35
Најзад, већ се показало да и међу самим миг рантима, којима је пружено
уточиште у некој од земаља Европе или који су у транзиту, могу да се нађу
лица која су индоктринирана радикалним верским учeњима и која су у стању
да угрозе безбедност грађана, па самим тим и остваривање правне државе,
односно владавине права.36
Државе се са поменутим изазовима боре различитим средствима, укљу
чујући и увођење ванредног стања. Међутим, може се полемисати да ли је то
адекватно решење. С једне стране, ванредно стање можда може да представља
решење одређених безбедносних проблема, али чини се да је истовремено
и нови изазов правној држави. Има мишљења да је у друштву заснованом
на идеји људских права и правне државе неопходна изг радња механизама
конт роле полиције због њених широких дискреционих овлашћења, која на
рочито долазе до изражаја у ситуацијама када је у држави уведено ванредно
стање. Конт рола рада полиције представља најваж нији аспект проблема
односа полиције према заштити људских права у правној држави. Иако се
најбољи резултати конт роле могу постићи рационалном комбинацијом ме
ханизама унут рашње и спољне конт роле, то није једноставно. Један од нај
значајнијих разлога у спором развијању институција конт роле је у томе да
је сваки савремени полицијски систем заснован на компромису супротста
вљених идеја и потреба: потребом за ефикасним радом полиције и потребом
33 Farg ues, P., “Circular Mig rat ion: Is it Relevant for the South and East of the Med iterra
nean?”, CAR IM AS 2008/40, Robert Schuman Cent re for Advanced Studies, San Domenico di
Fiesole (FI): European University Instit ute, 2008.
34 de Hass, H., “Med iterranean mig rat ion fut ures: Patterns, drivers and scenar ios”, 2011. О
миг рацијама у Медитеран у видети Mediterranean Transit Migration, ed. Ninna Nyberg Soren
sen, Copenhagen 2006.
35 По признању сопс твен их обавеш тајн их агенц ија, нароч ит о су угрожене Аус трија,
Белгија, Франц уска, Холандија, Немачка, Италија, Шпанија и Велика Британија. Видети
Bakker, E., Paulussen, C., Entenmann, E., “Dealing with European Foreign Fighters in Syria: Go
vernance Challenges & Legal Implications”, 2013.
36 Иако се и у нашој зем љи бележ и криминална делатност миг раната у транзит у, медиј
ски је највише паж ње посвећено нападима азиланата у Франц уској и Немачкој.
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за конт ролом и ограничењем њеног рада.37 Међутим, постоји и став да је за
исправно разумевање улоге полиције у правној држави недовољна конста
тација да полиција крши право, а затим проналажење начина утврђивања
њене одговорности, система конт роле и само санкционисање. Неопходна је
и социолошка анализа полицијске функције и њеног односа према праву
уопште, анализа специфичности социјално-политичког окружења у којем
полиција ради, разлога због којих полиција долази у иск ушења да крши
право, као и бројна друга питања.38 Увођење ванредног стања, у којем по
лиција добија посебна овлашћења усмерена на још већу њену ефикасност,
може довести до значајних последица по људска права и правну државу. С тога
не чуди што се номативно регулисање ове материје у савременом друштву
није препустило само националним законодавствима, већ је уздигнуто и на
наднационални ниво. Најзначајније такве одредбе садржи Европска конвен
ција за заштиту људских права и основних слобода (члан 15.), а такође и
Међународни пакт о грађанским и политичком правима (члан 4.). Међутим,
без обзира на међународноправну регулативу, као и корисна прецизирања
која је дала пракса Комисије за људска права и Европског суда за људска пра
ва, остаје чињеница да постоји релативно висок степен дискреционе слобо
де сваке државе у процени постојања околности које оправдавају увођење
ванредног стања и дерогацију појединих људских права и слобода.39
ЗАК ЉУЧАК
Очигледно је да су правна држава и владавина права, као реа лни обли
ци држава имали богату историју. Још је дужи пут имала филозофска идеја
о ограничењу власти, што је сама суштина оба концепта. Данас се поставља
питање њиховог опстанка и даљег прилагођавања савременим околностима.
У том смислу могуће је замислити више различитих сценарија.
Један је настанак светске правне државе. Ово је идеја која би обједини
ла мисао о настанку светске државе и у оквиру ње установљавање одређених
елемената који би таквој држави обезбедили атрибут „правна“. Светска прав
на држава се тако понекад намеће као логични наставак развоја савременог
света, на начин како је било покушано још са Лигом народа. Међутим, има
јући у виду актуелна дешавања, чини се да ће светска правна држава још
37 Фејеш, И., „Полож ај пол иц ије у правној држ ави – проблем конт роле пол иц ије“,
Зборник радова, Правни фак ултет у Нововм Сад у, 1-3/2002, 251-252.
38 Зекавица, Р., Положај и улога полиције у правној држав и, докт орска дисертац ија,
Беог рад 2008, 134.
39 Исто, 265. О стварању државе нац ионалне сиг урнос ти у САД-у као реакц ију на иза
зове тероризма видети Аврамовић, Д., нав. дело, 113 – 142.
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дуго остати само утопистичка идеја да је могуће у свакој држави познатог
света обезбедити макар минимум елемената „најтање“ верзије правне др
жаве. За то су заслужне поједине државе чланице ОУН, али чини се и оста
так света који није био у стању да обезбеди доследно спровођење процеду
ра саме Организације.
Због тога је, чини се, извеснији други правац: редефинисање правне
државе у националним оквирима. По свем у судећ и, државе не желе баш
тако лако да се одрекну основних прерогатива суверености, па ће сувереност
изгледа остати једна од основних карактеристика државе. С тога је за очеки
вати да, у складу са одређеним смерницама које даје међународна заједница,
свака држава спрам своје културе, традиције и свих других околности, одре
ди који облик правне државе је за њу најприхватљивији. Тако ће изу чавање
правне државе, нарочито њеног материјалног аспекта, бити интересантно
још много година. Формални елементи који дају оквир су нужни, али не и до
вољни. Садржина је оно што чини разлику, а ако не дође до стварања светске
правне државе, онда ће материјални елемент увек у мањој или већој мери
да се разликује од државе до државе. Због тога, имајући у виду да је етички
неут ралан приступ практично неостварив, аутори указују на „еквилибри
јумску“ правну државу, односно неку врсту light thick владавине права. Она
би остала отворена према различитим thick варијантама владавине права,
али је неопходно постићи сагласност не само око минимума вредности, него
и око њиховог правог значења.40
Најзад, иако на први поглед незамисливо, можда би могло да се разми
шља и у негативном смислу. Последњи изазови у виду масовних имиграција
у европске земље показује да државе у којима се највише прича о владавини
права не могу да се договоре о елементарним стварима. Изгледа да правна
држава данас нема капацитет да се избори са динамичним и вишеслојним
проблемима, па се можда може рећи и да је правна држава данас у силазној
путањи. Али можда и не треба страховати. In rebus adversis meliora sperare
memento.41

40
41

Аврамовић, Д., нав. дело, 244.
У невољи не заборави да ће доћ и боља времена (латинска изрека).

785

Др Гордана Р. Вукадиновић, Илија Д. Јованов, Правна држава и владавина... (стр. 773–786)

Gordana R. Vukadinović, Ph.D., Full Professor
University of Novi Sad
Faculty of Law Novi Sad
G.Vukadinovic@pf.uns.ac.rs
Ilija D. Jovanov, Assistant
University of Novi Sad
Faculty of Law Novi Sad
I.Jovanov@pf.uns.ac.rs

Legal State and the Rule of Law from the Beginnings
to modern Challenges
Abstract: Legal state and the Rule of law are terms created in the 19th cen
tury. Nevertheless, legal writers researched the origins of individual elements of
these theories studing preserved texts from the oldest period of human civilisation.
The autors represent the beginning of idea of legal state and the rule of law and
the major elements of developed theories in the 19th and the 20th century. In ad
dition, the autors point out some of the modern challenges that the legal state and
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the rule of law.
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