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ДРЖАВАУСЕНЦИЏАМИЈЕ
- по ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Иран -

Иран је ко лев ка јед не од нај ста ри јих ци ви ли за ци ја. Ло ци ран 
је у сре ди шту нај ве ћег енер гет ског ба се на и услед та квог ге о стра-
те шког по ло жа ја у мо гућ но сти је да кон тро ли ше Орум ски мо ре-
уз, кроз ко ји про ла зи 40 од сто из во за наф те са Сред њег ис то ка, и  
да обез бе ђу је нај кра ћу и нај јев ти ни ју тран зит ну ру ту за тран спорт 
енер ге на та из Ка спиј ског мо ра до свет ских тр жи шта кроз Пер сиј-
ски за лив. Ипак, од 19. ве ка ка да је уву чен у ко ви тлац ме ђу на род не 
по ли ти ке до Ислам ске ре во лу ци је, Иран је играо уло гу сла бе, там-
пон др жа ве из ме ђу две ве ли ке им пе ри је, Ве ли ке Бри та ни је и Ру си-
је, а ка сни је ро лу по слу шног ђа ка Сје ди њи ним Аме рич ким Др жа-
ва ма. Да нас је од стра не пред сед ни ка САД-а, Џор џа Бу ша, свр стан 
у јед ну од си ла Осо ви не зла, а због раз во ја ну кле ар ног про гра ма 
пред мет је санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це. „Ка да су САД и њи-
хо ви са ве зни ци охра бри ли ша ха се дам де се тих го ди на да за поч не 
про грам раз во ја ну кле ар не енер ги је у вре ме ка да он ни је имао еко-
ном ско оправ да ње по мо гли су у ства ра њу Фран кен штај на. Да су, 
уме сто то га, при мо ра ли ша ха да по кре не по ли ти че ре фор ме, по-
шту је људ ска пра ва и пу сти по ли тич ке за тво ре ни ке, исто ри ја би 
би ла дру га чи ја“1) Не ис кре на и по гре шна по ли ти ка ве ли ких си ла 
пре ма Ира ну и не ис пу ње на же ља за сло бо дом и не за ви сно шћу уко-
ре ње на у ко лек тив ном се ћа њу иран ског на ро да про из ве ли су оп-
ште не за до вољ ство уну тар др жа ве што је ре зул ти ра ло Ислам ском 
ре во лу ци јом, за хла ђе њем од но са са ве ћим бро јем др жа ва и пре тва-
ра њем иран ске др жа ве у от пад ни ка, у „про ка же ног“ у свет ској по-
ро ди ци на ро да, за хва љу ју ћи ка ко по те зи ма ме ђу на род не за јед ни це 
та ко и по ли тич ког вр ха Ислам ске Ре пу бли ке Иран.
1) S. Ebadi, M. Sahimi, “Link Human Rights to Iran’s Nuclear Ambitions”, New Perspectives 

Quarterly, Volume 32, Issue 2, Spring 2006, p. 39.
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Иран ски по ли тич ки си стем по мно го че му пред ста вља сла-
га ли цу за по ли ти ко ло ге. Ње гов на ста нак, ин сти ту ци је и по ли тич-
ки жи вот опи си ва ни су са мно го де та ља, али је от кри ва ње ње го ве 
су шти не и да ље ве ли ки иза зов за по ли тич ке ми сли о це. Цр но-бе ло 
осли ка ва ње по себ но је из ра же но код за пад них по ли ти ко ло га ко ји 
зби ва ња у ислам ском све ту по сма тра ју кроз при зму днев не по ли-
ти ке соп стве них зе ма ља, оп те ре ће ни сте ре о ти пи ма, пред ра су да-
ма и по ли тич ким „емо ци ја ма“. Због то га и не чу де за кључ ци да је 
Ислам ска ре во лу ци ја, иако јед на од нај о ри ги нал ни јих ре во лу ци ја 
са вре ме ног до ба, вра ти ла „иран ско клат но“ у Сред њи век.

По ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Иран пред ста вља 
по ли тич ки си стем sui ge ne ris. У ње му је про гла ше на пот пу на су-
пре ма ти ја иде о ло ги је (исла ма) над јав ним жи во том, као у то та-
ли тар ним ре жи ми ма,2) по пут ауто ри тар них ре жи ма, од ли ку је се 
огра ни че ним сте пе ном плу ра ли зма, а као де мо крат ска дру штва 
омо гу ћа ва ре дов но одр жа ва ње из бо ра (до ду ше, у не ко ли ко по-
след њих из бор них ци клу са са озбиљ ним огра ни че њи ма у про це су 
кан ди до ва ња). Због ком плек сно сти са мог си сте ма и ње го вих ин-
сти ту ци ја и по сто ја ња раз ли чи тих од ли ка, нај пре ци зни је би би ло 
свр ста ти га у по се бан тип, пост-тра ди ци о нал на, устав на те о кра ти-
ја3), уз при хва та ње свих не до ста та ка ко је та кво од ре ђе ње има.

Ислам ска др жа ва ко ја је на кон 1979. го ди не на ста ла у Ира ну 
за сно ва на је на кон цеп ту вла да ви не ислам ског прав ни ка (ве ла јат-
е-фа гих). Ка ко би тај кон цепт и по ли тич ка ми сао има ма Хо ме и ни ја 
мо гли да бу ду об ја шње ни нео п ход но је по ћи од пој ма су ве ре но сти, 
кључ ног у схва та њу ислам ске те о ри је др жа ве и пра ва.

СУВЕРЕНОСТУИСЛАМУ

Су ве ре ност се од ре ђу је као „фак тич ко свој ство др жав не вла-
сти ко је се са сто ји у ње ној прав ној нео гра ни че но сти, тј. у не по сто-
ја њу прав них сред ста ва за ње но огра ни че ње“.4) Ме ђу тим, за раз-
ли ку од прав них и по ли тич ких те о ри ја са За па да у ко ји ма по сто је 
раз ли чи те кон цеп ци је су ве ре но сти, ме ђу ислам ским по ли тич ким 
ми сли о ци ма по сто ји са гла сност да је је ди ни но си лац су ве ре но сти 

2) О одликама тоталитарних и ауторитарних режима видети у J. Linz, Totalitarian and Au-
thoritarian Regimes, in Nelson Polsby and Fred Greenstein, Handbook of Political Science, 
Vol. 3, Adison Wesley Press, Reading, 1975.

3) Постојање писаног устава теократску владавину у Ирану диференцира од других 
теократија, од којих је последња био Тибет пре 1959. године

4) Р. Лукић, Теорија државе и права, Научна књига, Београд, 1960, стр. 197.
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Алах и да сва власт при па да са мо ње му. И са ма реч ислам зна чи 
пот чи ња ва ње Бо гу, а му сли ман је „онај ко ји се пот чи ња ва“ Бо гу. 

Из то га про из и ла зи да је је ди ни и ствар ни за ко но да вац са-
мо Бог, док вла да ри, као ње го ви пред став ни ци на зе мљи има ју 
са мо мар ги нал ну ауто но ми ју у вр ше њу вла сти. Гра ни цу њи хо вог 
де ло ва ња пред ста вља ше ри јат (ар. ша ри ја).5) „Ше ри јат ски за ко-
ни об у хва та ју раз ли чит скуп за ко на и пра ви ла ко ја зна че пот пу ни 
дру штве ни си стем. У овом си сте му за ко на су до так ну те све чо ве-
ко ве по тре бе“.6) Да кле, ислам ским пра вом ре гу ли са не су све сфе ре 
чо ве ко вог жи во та (по ли ти ка, еко но ми ја, дру штве не нор ме, вер ски 
об ре ди, лич ни и по ро дич ни жи вот...). „Уни вер зал ност исла ма је у 
чи ње ни ци да то ни је ве ра у тра ди ци о нал ном сми слу, упу ће на јед-
ној за јед ни ци. Она је фи ло зо фи ја жи во та... По јам дин (ар. ве ра) за 
ислам озна ча ва ком плет ни кон цепт, те о ри ју, иде о ло ги ју, фи ло зо фи-
ју, за кон, пут и си стем жи во та, усме ра ва ју ћи чо ве ка све му у ко смо-
су и спи ри ту ал ном сви је ту, од ро ђе ња до смр ти.“7)

Осим пој мо ва су ве ре но сти, ле ги ти ми те та, ауто ри те та, пра ва 
и по јам др жа ве у ислам ској прав ној и по ли тич кој те о ри ји раз ли-
чит је у од но су на ње го во схва та ње на не и слам ским про сто ри ма. У 
исла му, др жа ва је са мо сред ство ко јим се ко ри сти ре ли ги ја и ко ја 
тре ба да по слу жи за оства ре ње вер ских ци ље ва. Ислам ска др жа ва 
по сто ји због то га да би при ме ни ла Бож ји за кон об ја вљен у Ку ра-
ну. Од та кве пре ми се по ла зи и Хо ме и ни, што по твр ђу је и члан 2. 
Уста ва Ислам ске ре пу бли ке Иран: „Ислам ска ре пу бли ка је си стем 
за сно ван на ве ри у: 1. јед ног бо га, у ње гов су ве ре ни тет и пра во да 
до но си за ко не, у нео п ход ност пот чи ња ва ња ње го вим за по ве сти ма; 
2. Бож је от кро ве ње и ње го ву глав ну уло гу у ства ра њу за ко на...“8)  
На осно ву то га де тер ми ни са но је и по на ша ње свих по ли тич ких су-
бје ка та у по ли тич ком си сте му Ира на.

Ислам ска уле ма (мно жи на од ар. алим – зна лац ше ри јат ског 
пра ва) је утвр ди ла да основ ни из вор пра ва у су нит ском исла му 
пред ста вља ју Ку ран, Су на (Му ха ме до ва де ла, из ре ке и ста во ви) 
тек сту ал но уоб ли че на у ха ди си ма, иџ ма (кон сен зус уле ме о не ком 
пи та њу) и ки јас (ана ло ги ја). Код ши и та из во ри пра ва су Ку ран, Су-

5) На арапском шарија дословно значи пут којим се долази до воде, а у ширем значењу то 
је од Бога прописан начин живљења.

6) Имам Хомеини, Исламска власт, Међународна политика, Београд, 1990, стр. 16.

7) Мугни, Ислам о сврси људског живота, Гласник врховног исламског старешинства у 
СФРЈ бр. 5/1989, Сарајево, стр. 459 (нав. према: Мирољуб Јевтић, Религија и политика, 
Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд, 2002, стр. 184) 

8) Устав Исламске републике Иран коришћен у раду, преузет је сa www.iranchamber.com/
government/laws/constitution.php 29.09.2008.
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на (ко ја об у хва та и ха ди се има ма), иџ ма и агл (ре зо но ва ње – нор-
ма тив но ту ма че ње пра ва). „Ни ко осим Бо га не ма пра во да вла да 
над би ло ки ме, ни ти би ло ко дру ги мо же да до но си за ко не, јер не 
по сто је дру ги за ко ни до ислам ских.“9)  То прак тич но зна чи да ни-
је дан про пис не мо же би ти до нет уко ли ко је су прот ста вљен од ред-
ба ма исла ма. Ипак, чи ном до но ше ња уста ва Иран је на пра вио ко-
рак на пред у оса вре ме њи ва њу свог по ли тич ког си сте ма у од но су 
на тра ди ци о нал не ислам ске те о кра ти је, што би у нпр. у Са у диј ској 
Ара би ји пред ста вља ло не за ми сли во све то гр ђе. 

Ме ђу тим, ка ко је са мо Бог но си лац за ко но дав не вла сти, сва-
ки но во до не ти про пис мо ра за до би ти ислам ску фор му. Због то га, 
је ди ни љу ди ко ји мо гу да во де ислам ску др жа ву је су љу ди ко ји по-
се ду ју пер фект но зна ње о исла му. Ауто ри тет има ју фа ги хи10), а вла-
да ри мо ра ју би ти њи ма под ре ђе ни. „Ако вла дар при па да исла му, 
он се ну жно мо ра под ре ди ти фа ги ху, пи та ју ћи га о ислам ским за ко-
ни ма и од ред ба ма ра ди њи хо вог спро во ђе ња. У том слу ча ју пра ви 
вла да ри су са ми фа ги хи, па вла да ви на и офи ци јел но мо ра би ти њи-
хо ва. Она мо ра би ти по ве ре на њи ма, а не они ма ко ји су оба ве зни 
да сле де упут ства фа ги ха због соп стве ног не по зна ва ња За ко на“.11) 
Кон цепт ве ла јат-е-фа гих има ма Хо ме и ни ја и по ли тич ка док три на 
ши и зма чи не иде о ло шку осно ву Ислам ске Ре пу бли ке Иран.

РАЗЛИКЕУВЕРСКО-ПОЛИТИЧКИМ
СХВАТАЊИМАШИИТАИСУНИТА

Про рок Му ха мед ни је био са мо осни вач но ве ре ли ги је, већ и 
чу вар но во на ста лог дру штве ног по рет ка (он је об је ди ња вао функ-
ци је ше фа др жа ве, вр хов ног су ди је и глав но ко ман ду ју ћег ору жа-
них сна га). На кон ње го ве смр ти и ра них го ди на исла ма ко је ка рак-
те ри шу рат ни ус пе си под вођ ством пр ва три ха ли фа, до ћи ће и до 
пр вих не су гла си ца и из би ја ња гра ђан ског ра та. „Упра во ће пи та ње 
вођ ства по ста ти кључ но у де ље њу му сли ма на на раз ли чи те фрак-
ци је на кон ње го ве смр ти.“12) Од нос пре ма по ли тич ким пи та њи ма, 
из бо ру вла да ра и на чи ну упра вља ња др жа вом, сто га пред ста вља 
основ ну ли ни ју по де ле из ме ђу ши ит ских и су нит ских му сли ма на. 
9) Имам Хомеини, нав. дело, стр. 32

10) Појам „фагих“ се најчешће преводи као теолог, исламски правник, а потиче од речи 
„фикх“ што дословно значи разумевање, а употребљава се у смислу „исламска правна 
наука“. Дакле фагихи би били исламски учењаци који на основу познавања исламског 
права могу да доносе релевантно правно мишљење о одређеном питању.

11) Имам Хомеини, нав. дело, стр. 33.

12) Енциклопедија живих религија, Нолит, Београд, 1990, стр. 697.
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Су ни ти ве ру ју да на след ник Му ха ме да тре ба да бу де иза бран ме-
ђу ис так ну тим лич но сти ма из ње го вог пле ме на Ку реј ши та, док су 
ши и ти сма тра ли да по ло жај во ђе ислам ске за јед ни це мо ра оста ти 
у кру гу Му ха ме до ве по ро ди це. Због то га је је ди ни пра ви на след-
ник Бож јег по сла ни ка Али ибн Абу Та либ, Му ха ме дов зет и ро ђак, 
и ње го ви по том ци.13) Ши и ти од ба цу ју пр ва три су нит ска ха ли фа, 
а су ни ти не при хва та ју ши ит ске има ме, иако при зна ју Али ја као 
че твр тог ха ли фу. Ме ђу тим, и уну тар ши ит ског исла ма по сто је раз-
ли чи те ин тер пре та ци је овог про бле ма. Два на е сто и мам ски ши и ти 
ве ру ју да је би ло два на ест има ма, а на зи ва ју се и Има ми ти и Џа-
фа ри ти (по ше стом има му Џа фа ру Са ди ку ко ји је нај ви ше до при-
нео раз во ју ши ит ског исла ма на те о ло шком и прав но-по ли тич ком 
пла ну). Ова гру па ци ја је нај број ни ја ме ђу ши и ти ма (око 80 од сто), 
а ду о де ци мал ни ши и зам ве ко ви ма пред ста вља др жав ну ре ли ги ју у 
Ира ну. По ред ње нај по зна ти је де но ми на ци је су Зеј ди ти (при зна ју 
пет има ма) и Исма и ли ти (сед мо и мам ски ши и ти).

У из ла га њу ши ит ске дог ме, има мит ски ауто ри де ле прин ци-
пе ре ли ги је на пет на че ла: а) афир ма ци ја Бож јег је дин ства, мо но-
те и зма; б) ве ра у Бож ју прав ду; ц) ве ра у про роч ку реч; д) ве ра у 
има ме; е) ве ра у суд њи дан.14) Осим пи та ња на след ни ка про ро ка 
Му ха ме да, нај ве ћа раз ли ка из ме ђу два огран ка исла ма је у ту ма че-
њу че твр тог прин ци па, јер ши и ти ње га ви де као основ ве ре (Усуд 
ал Дин), док за су ни те он ни је те мељ ре ли ги је. По ши ит ском уче-
њу му сли ма ни су ду жни да сле де има ме (ар. во ђа, ли дер), ко ји су 
не по гре ши ви и оба сја ни Ала хо вом све тло шћу, та ко да они пред-
ста вља ју са вр шен при мер за све љу де на зе мљи. Са дру ге стра не, 
има ми су ду жни да шти те и ши ре ислам и ту ма че Ку ран и Су ну. 
Код ши и та по ред Му ха ме до ве су не, ва жан из вор пра ва је су и су не 
има ма, а сво ју по бо жност ис ка зу ју и го ди шњим по ме ни ма зло де-
ла учи ње них Про ро ко вом до ма ћин ству (пре све га уби ству Ху се и на 
код Кер ба ле 680. го ди не, тре ћег има ма ко ји се сма тра по бо жним 
иде а ли стом ко ји је по др жа вао иде ју ислам ског дру штве ног жи-
во та ко ји су Ума ја ди уни шта ва ли) и пла ћа њем „пе ти не“, по ре за 
на ме ње ног ре ли ги о зним ци ље ви ма, ко ји је до при нео еко ном ској 
не за ви сно сти и са мо стал но сти ши ит ских све ште ни ка у од но су на 
по ли тич ки врх ко ји је вла дао Ира ном. По след њи имам, Му ха мед 
ибн Ха сан, два на е сти по ре ду, по знат као Ал Мах ди („онај ко ји је 
пра вед но во ђен“) или Скри ве ни имам не стао је по од лу ци Ала ха са 
ли ца зе мље, а вра ти ће се Суд њег да на ка да ће се бо ри ти за јед но са 
Ису сом Хри стом про тив Ан ти хри ста. 

13) Реч шиити скраћеница је од шиат Али, што значи Алијеви следбеници, Алијева странка

14) Енциклопедија живих религија, стр. 286
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Џа фа рит ски ши и ти при хва та ју и вер ско-прав ну док три ну 
мар џа'ијат. По тој док три ни, вер ни ци сле де у сва ко днев ном жи во ту 
пра ви ла, упут ства и од лу ке ко је до но се ислам ски уче ња ци са ду-
бо ким зна њем о исла му и са нај ви шим људ ским вр ли на ма.15) Та кве 
вер ске во ђе на зи ва ју се мар џа-е-та глид („из вор опо на ша ња“)16) и 
по сле про ро ка Му ха ме да и има ма има ју нај ве ћи вер ски и прав ни 
ауто ри тет. Број вер ни ка ко ји сле де мар џа-е-та гли да за ви си од сте-
пе на ње го вог зна ња, јер они са ми до но се од лу ку ко ће би ти њи хов 
„из вор ими та ци је“. У исто ри ји Ира на ни је би ло си ту а ци је да јед-
ног мар џа-е-та гли да при зна ју сви вер ни ци (чак ни Хо ме и ни ја) што 
је до при не ло ве ли кој жи во сти и ди на мич но сти иде ја уну тар ши ит-
ског исла ма. Да нас је нај ве ћи број ши и та (око 80%) одан Ве ли ком 
aјатолаху Си ста ни ју, ко ји жи ви у Ира ку, док оста лих 20% при зна-
је дру ге мар џа-е-та гли де (Ха ме неи, Лан ка ра ни, Са фи, Са неи, Ар-
де би ли, Шо бе и ри, Хо ра са ни, Та бри зи, Ба џат, Ха ме да ни, Ши ра зи, 
Ров ха ни – Ком, Иран; Му да ра си, Ха ким, Па ки ста ни, Фа јад – На-
џаф, Ирак; Фа дла ла, Ли бан).17) 

Вер ско-прав на док три на мар џа’ијат на ста је кра јем 18. и по-
чет ком 19. ве ка ка да је те о ло шко-прав ну шко лу Ах ба ри (тра ди ци-
о на ли сти) на кон по ра за  и па да Са фа вид ске ди на сти је за ме ни ла на 
до ми нант ном по ло жа ју шко ла Усу ли (нор ма ти ви сти)18). След бе ни-
ци ове шко ле за го ва ра ли су ак тив ни је уче шће ши ит ског све штен-
ства у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту. Они су ис ти ца ли зна чај 
муџ те хи да (ислам ски уче њак) ко ји упра жња ва ју иџ ти хад (ту ма че-
ње ислам ског пра ва и ње го ва при ме на на кон крет на пи та ња). Муџ-
те хид ко ји је при знат као нај у че ни ји до би ја ти ту лу А’алам („онај 
ко ји зна ви ше од дру гих“) и мо же да до но си прав ну од лу ку о не-
ком кон крет ном пи та њу (фа тву). Њи хо ва ми шље ња и од лу ке ни-
су ко нач не, већ их ка сни је мо гу ис пра вља ти дру ги муџ те хи ди. „За 
раз ли ку од су нит ског исла ма,  у ко јем нај че шће не ма муџ те хи да и 

15) О. Потежица, Исламска република Имама Хомеинија, Филип Вишњић, Београд, 2006. 
стр. 35. 

16) Марџа-е-таглид најчешће носи титулу Ајатолах ал Озма („Велики ајатолах“), што је 
највеће звање у шиитској верској хијерархији, после претходних титула Ајатолах 
(„Божји знак“) и Хоџат ал Ислам ва ал Мослемин („Поглавар ислама и муслимана“).

17) М. Khalaji, „Тhe Last Marja: Sistani and the End of Traditional Religious Authority in Shi-
ism“, Policy Focus, No. 59, Sep. 2006, p.7 (нав. према: Maximilian Terhalle, „Are the Shia 
Rising?“, Middle East Policy, Vol. XIV, No.2, Summer 2007, p.78) 

18) Поред школа Ахбари и Усули, у традицији џафаритских шиита значајно место има и 
школа Шејхи, која садржи одлике  и елементе претходно наведених школа, али истиче 
у први план да повратак Скривеног имама непосредно предстоји. Ова школа је духовни 
претходник два верска покрета, бабизма и бахаизма. Бабизам има мало следбеника, док 
бахаија у свету има 3-4 милиона, али су у Ирану оба покрета забрањена, а верници и 
данас предмет прогона.
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ни је при хва ћен иџ ти хад (осим, у из ве сној ме ри, код ша фи та, јед не 
од вер ско прав них шко ла су нит ског исла ма, ко ја сто ји, услов но ре-
че но, из ме ђу џа фа рит ског ма зба ха и дру гих су нит ских ма зба ха19)), 
ме ђу ши ит ским уче ња ци ма је пре о вла да ло ми шље ње да они са ми 
мо гу да ту ма че Кур’ан и Су ну, са истим ауто ри те том као и има ми, 
што уче њи ма џа фа рит ских ши и та да је по себ ну флек си бил ност и 
ви тал ност.“20)

Упра во на вер ско-прав ној док три ни мар џа’ијат имам Хо ме-
и ни је за сно вао свој кон цепт „вла да ви не ислам ског прав ни ка“ (ве-
ла јат-е-фа гих). Ипак, до Хо ме и ни је ве по ја ве ши ит ски све ште ни ци 
ни су ис ка зи ва ли же љу за уче шћем у вла сти ни ти су јав но оспо ра-
ва ли по сто је ћу власт и за го ва ра ли уки да ње мо нар хиј ског об ли ка 
вла да ви не. Тек је Хо ме и ни, сво јим вер ско-по ли тич ким ак ти ви змом 
и ис ту пи ма про тив по ли ти ке иран ског мо нар ха ус пео да „пре о бра-
ти“ иран ски клер и да на кон пе ри о да мо дер ни за ци је Ира на ко ји 
је тра јао ско ро је дан век, успе шно спро ве де Ислам ску ре во лу ци ју, 
јед ну од нај о ри ги нал ни јих у са вре ме ном до бу.

ПУТКАРЕВОЛУЦИЈИ

Исто ри ча ри се углав ном сла жу да је му сли ман ски свет од 
17. до 20. ве ка био у „ста њу успа ва но сти“. Слич на си ту а ци ја је 
за хва ти ла и Иран ко ји је на кон бол них вој них по ра за из гу био ве-
ли ки део сво је те ри то ри је, док је си ро ма штво иде ја за хва ти ло кул-
тур но и ду хов но по ље. У вре ме вла да ви не Са фа вид ске ди на сти је 
(1501-1736) ши и зам је по стао др жав на ре ли ги ја, а ши ит ска уле ма 
је има ла при ви ле го ван по ло жај у дру штву. Ме ђу тим, до га ђај ко ји је 
нај ви ше по мо гао из ла же њу иран ског све штен ства из „сте га“ ди на-
сти је је сте уво ђе ње вер ског по ре за ко ји је сва ки вер ник мо рао пла-
ћа ти муџ те хи ди ма. На тај на чин клер по сти же фи нан сиј ску не за ви-
сност, па се бу ду ћи вла да ри мо ра ју до дво ра ва ти све штен ству ко је 
је до би ло зна тан сте пен са мо стал но сти у од но су на др жав ни врх. 

У пр вој по ло ви ни 19. ве ка, му ла Ах мад На ра ки уво ди кон-
цепт ни за рат-е-фа гих („над зор вер ског прав ни ка“) по ко ме би у 
вре ме скри ве но сти има ма по ли тич ку власт тре ба ло да над зи ре 
ислам ски уче њак. У на ред ним де це ни ја ма по чи њу да ја ча ју иде-
је о уче шћу све штен ства у по ли ти ци и вла сти, али је ду го (мо же 
се ре ћи и до Ислам ске ре во лу ци је) до ми нант но би ло ми шље ње по 

19) Мазбах – исламска верско-правна школа (код сунита постоје 4 мазбаха – ханбалити, 
ханефити, шафити, маликити)

20) О. Потежица, нав. дело, стр. 39-40
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ко ме је по ли тич ко по ље област за бра ње на за при пад ни ке уле ме. 
Та кав став за сту па и пр ви ве ли ки мар џа-е-та глид, Мор те за Ан са-
ри, ко ји је твр дио да иде је о по ли тич ком ан га жо ва њу све ште ни ка 
не про из и ла зе из бож јих за ко на и да је „по ли тич ки ква је ти зам“21) 
је ди но ре ше ње за ши ит ске има ме. Истин ску ислам ску др жа ву не 
мо гу ство ри ти љу ди, већ ће она на ста ти са по врат ком по след њег, 
два на е стог има ма, Мах ди ја.

„Је дан од глав них еле ме на та у по ли тич кој исто ри ји Ира на 
од 1890. го ди не, и по себ но у по кре ти ма от по ра и ре вол та из ме ђу 
1890. и 1979. го ди не, је био по ли тич ко са ве зни штво ба за ра, или 
тра ди ци о нал не бур жо а зи је, пред во ђе не ве ли ким тр гов ци ма и све-
штен ства. Овај са вез је био цен трал ни у успе шном по кре ту про тив 
да ва ња мо но по ла на ду ван Бри тан ци ма (1891-1892), у ре во лу ци ји 
(1905-1911) ко јом је Иран до био пар ла мен тар ну, устав ну вла да ви-
ну и у али јан си ко ја је по но во сту пи ла на сна гу у ре во лу ци ји 1978-
1979.“22) У по ли тич ком жи во ту Ира на кра јем 18. и по чет ком 19. 
ве ка све зна чај ни ју по зи ци ју за у зи ма ју „ре фор ми сти“ ко ји се за ла-
жу за „евро пе и за ци ју“ Ира на, ре фор му и мо дер ни за ци ју дру штва 
и по ли тич ког си сте ма. Упра во је страх од про до ра стра них ути ца ја 
основ ни раз лог „по ли тич ког ује ди ње ња“ тра ди ци о нал них сло је ва 
и све ве ћег ан га жма на ши ит ског све штен ства у по ли тич кој аре ни.

Ни чин до но ше ња уста ва 1906. го ди не и ус по ста вља ња пар-
ла мен та са за ко но дав ним овла шће њи ма не мо же се сма тра ти по ра-
зом иран ске уле ме. Иако је Иран био јед на од пр вих му сли ман ских 
зе ма ља ко ји је до био устав ну (устав је пи сан по мо де лу бел гиј ског, 
ре ла тив но ли бе рал ног) и пар ла мен тар ну вла да ви ну на че лу са мо-
нар хом, џа фа рит ски ши и зам је про гла шен др жав ном ре ли ги јом, а 
вер ски ли де ри су утвр ђи ва ли да ли су за ко ни у скла ду са ислам-
ским пра вом. То је по стиг ну то фор ми ра њем пе то чла ног са ве та ко-
ји су чи ни ли ис так ну ти муџ те хи ди са мо гућ но шћу да бло ки ра ју 
би ло ко ји прав ни акт до нет од стра не Меџ ли са (пар ла мент). Мо ра 
се до ду ше при зна ти да Прав ни са вет пра во ве та ни кад ни је ис ко-
ри стио.

Бур ни до га ђа ји ко ји су сле де ћих де це ни ја за хва ти ли свет ску 
по зор ни цу има ли су ути цај на по ли тич ки по ре дак у Ира ну. На кон 
Ок то бар ске ре во лу ци је и по вла че ња ру ских тру па, ефек тив ну кон-
тро лу над иран ском те ри то ри јом пре у зи ма ју Бри тан ци. У зе мљи је 

21) Сматра се да је након убоства трећег имама, Хусеина ибн Алија код Кербале 680. године 
престао период супротстављања Умајадској династији и наступио период политчког 
квајетизма шиита

22) N. R. Keddie, „What Recent History Has Taught Iranians“, The Muslim World, vol. 94, Octo-
ber 2004, p. 421
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из вре шен вој ни удар и на че ло иран ске др жа ве сту па Ре за Кан Па-
хла ви, ко ман дант Пер сиј ске ко зач ке бри га де. Вла да ви на ди на сти је 
Па хла ви тра ја ће све до Ислам ске ре во лу ци је и обе ле жи ће је по ку-
ша ји убр за ња мо дер ни за ци је Ира на, че сто чак и на сил ним сред-
стви ма, и ја ча ње стра ног ути ца ја, пре све га аме рич ког, на во ђе ње 
уну тра шње по ли ти ке. О по сто ја њу ин те ре са стра них си ла на тлу 
Ира на го во ри и оба ра ње Мо ха ме да Мо са де ка, иран ског пре ми је ра 
од 1951. до 1953. го ди не, са вла сти због то га што је из вр шио на-
ци о на ли за ци ју Ан гло-иран ске нафт не ком па ни је. Иако је Мо са дек 
у то ме имао по др шку ши ро ких дру штве них сло је ва, све штен ство 
је ста ло уз Ша хин ша ха (Кра ља кра ље ва) Мо ха ме да Ре зу Па хла ви-
ја, ко га је ви де ло као бор ца за очу ва ње тра ди ци о нал ног си сте ма 
вред но сти, окре ну тог про тив „ко му ни стич ке по ша сти“. Хо ме и ни, 
ме ђу тим, ни је био за до во љан по др шком уле ме Ша хин ша ху и са 
го ди на ма по ста је све ве ћи кри ти чар вла да ју ћег ре жи ма и ње го ве 
по ли ти ке.

Ше зде се тих го ди на про шлог ве ка, на кон спро во ђе ња зе мљи-
шне ре фор ме, ре фор ме обра зо ва ња и по ро дич ног пра ва, да ва ња ве-
ћих пра ва же на ма, уз има ма Хо ме и ни ја ста ју и тра ди ци о нал ни сло-
је ви иран ског дру штва, пле мен ске во ђе и ши ит ско све штен ство. 
Као јед на од нај у ти цај ни јих лич но сти Ира на ко ја се су прот ста вља-
ла ша ху, Хо ме и ни је био про те ран из зе мље, а уто чи ште је про на-
шао у Ира ку, у На џа фу, све том ши ит ском гра ду. Све то до не ло му 
је „ти ту лу“ ду хов ног ли де ра у бро би про тив мо нар хи је и стра не 
до ми на ци је. „Ме ђу тим, ста ро са ве зни штво се по но во по ја ви ло јер 
је власт успе шно су зби ја ла ле ви чар ску и ли бе рал ну опо зи ци ју, док 
је би ло мно го те же су зби ти про по ве ди у џа ми ја ма.“23) Не мо гућ ност 
гра ђан ске опо зи ци је да се успе шно су прот ста ви ша ху пре ве ла ју је 
у за јед нич ки блок са Хо ме и ни јем. Ње на оче ки ва ња да ће се по сле 
ре во лу ци о нар них зби ва ња у Ира ну ус по ста ви ти мо дер на, ли бе рал-
на вла да, на кра ју су би ла из не ве ре на.

Као дан по бе де Ислам ске ре во лу ци је узи ма се 11. фе бру ар 
1979. го ди не ка да су зе мљу на пу сти ли и пре о ста ли ша хо ви са рад-
ни ци и ка да је фор ми ра на при вре ме на вла да. Ре во лу ци ја је би ла: 
а) вер ска (ислам ска); б) по ли тич ка (про ме на об ли ка вла да ви не); в) 
ан ти им пе ри ја ли стич ка (осло ба ђа ње од стра не до ми на ци је); г) со-
ци јал на (за шти та обес пра вље них сло је ва). До при нос ши ит ске уле-
ме ње ном од и гра ва њу је не мер љив. О то ме го во ри и оце на Џо на 
Еспо зи та „да је ши ит ски ислам ну дио за јед нич ке сим бо ле, исто-
риј ски иден ти тет, и вред но сти – до ма ћу, а не за пад ну ал тер на ти ву. 
23) R. N. Keddie, нав. дело, p. 422
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У ши ит ској ве ри на ђе на је осно ва за иде о ло ги ју су прот ста вља ња и 
про те ста про тив угње та ва ња и не прав де“.24) 

Имам Хо ме и ни је не дво сми сле но од ба цио мо нар хиј ски об-
лик вла да ви не, јер га је сма трао не спо ји вим са прин цпи ма ши ит-
ског исла ма. Ин сти ту ци ја ве ла јат-е-фа гих мо ра ла је би ти из бор на 
ка ко не би до шло до не га ци је док три не мар џа'ијат и уче ња о по-
врат ку Мах ди ја. Све дру го из вер ско-по ли тич ког уче ња Хо ме и ни ја 
би ло је те шко пре ве сти у устав не и ин сти ту ци о нал не ка те го ри је 
и пој мо ве. Осим то га, у оба ра њу ша хо вог ре жи ма уче ство ва ли су 
раз ли чи ти сло је ви са су ко бље ним ин те ре си ма. Тај сплет ин те ре са 
и иде ја тре ба ло је ин кор по ри ра ти у ства ра ње но ве др жа ве. На жа-
лост, ни ти је по сто ја ла мо гућ ност, ни ти је би ло же ље у ре до ви ма 
ши ит ске уле ме да се све стра не за до во ље.

На ре фе рен ду му одр жа ном 30. и 31. мар та 1979. го ди не на-
род се из ја снио про тив мо нар хи је и за ства ра ње Ислам ске Ре пу-
бли ке. На кон то га су рас пи са ни из бо ри за Скуп шти ну екс пе ра та, 
чи ји је за да так био да уса гла си ко нач ну вер зи ју на цр та уста ва. Ка-
ко је у њој од 73 по сла ни ка, из ре до ва ши ит ског све штен ства до ла-
зи ло 55 пред став ни ка, по пр ви пут се де си ло да је ислам ска уле ма 
у Ира ну ди рект но уче ство ва ла у вр ше њу вла сти и би ла у мо гућ-
но сти да са мо стал но, осло бо ђе на ути ца ја се ку лар них струк ту ра, 
ства ра исто ри ју.

УСТАВНИАРАНЖМАН

Устав Ислам ске ре пу бли ке исто вре ме но је плод устав ног на-
сле ђа Ира на и по ли тич ких иде ја ко је је за сту пао ха ри зма тич ни во ђа 
ре во лу ци је, имам Хо ме и ни. Ка ко је не ке ин сти ту ци је, по пут пар ла-
мен та, би ло не мо гу ће уки ну ти, но ва власт је по ку ша ла да њи хов 
зна чај ума њи осни ва њем др жав них ор га на ко ји би над ле жно сти 
„ста рих“ ин сти ту ци ја огра ни чи ле. Све то је до ве ло до си ту а ци је 
да се по ли тич ки си стем Ислам ске Ре пу бли ке Иран са сто ји од ни за 
ин сти ту ци ја, те ла и ор га на, чи је су над ле жно сти у не ким слу ча-
је ви ма ја сно раз гра ни че не, док се у дру гим њи хо ве ин ге рен ци је 
функ ци о нал но пре ли ћу. Због то га по је ди ни ауто ри го во ре о „ди-
со нант ној ин сти ту ци о на ли за ци ји“25) ко ја је на сту пи ла на кон 1979. 

24) Џ. Еспозито, Осфордска историја ислама, Клио, Београд, 2002. стр. 719

25) D. Brumberg, Reinventing Khomeini: The Struggle  for Reform in Iran, University of Chi-
cago Press, Chicago, 2001, p.33. (према Брумбергу „дисонантна институционализација 
се јавља када се конкурентске фигуре политичке заједнице и симболички систем који 
им даје легитимитет пресликавају у формалне и неформалне институције државе и 
друштва, и у политичку реторику и идеологију владајуће елите.“)
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го ди не. Као по сле ди ца ди со нант не, ду ал не ин сти ту ци о на ли за ци је  
у иран ском по ли тич ком си сте му на ста ле су две вр сте од но са мо ћи: 
не зва нич ни, из ме ђу ути цај них по је ди на ца, гру па и ин сти ту ци ја; и 
зва нич ни, ин сти ту ци о нал ни од но си за сно ва ни на Уста ву. Уста но-
вља ва ње две или ви ше ин сти ту ци ја ко је оба вља ју слич не, или чак 
и исте функ ци је и ко је јед на дру гу над гле да ју (си стем „checks and 
ba lan ces“ на ислам ски на чин) до во ди до број них про бле ма и за сто-
ја у функ ци о на са њу по ли тич ког си сте ма. Ду ал ност ин сти ту ци ја 
по сто ји у 5 раз ли чи тих обла сти: за ко но дав ству, из вр шној вла сти, 
суд ству, вој ним сна га ма и еко но ми ји. Ме ђу тим, за раз ли ку од кла-
сич ног си сте ма „коч ни ца и рав но те жа“, у ко ме по сто је ме ха ни зми 
ко ји ма се ре ша ва ју ин сти ту ци о нал ни су ко би, по ли тич ки си стем 
Ислам ске Ре пу бли ке не по се ду је про це ду ре за њи хо во от кла ња ње. 
Шта ви ше, др жав на те ла фор ми ра на да би ре ша ва ла кон флик те из-
ме ђу ин сти ту ци ја (Са вет за це лис ход но де ло ва ње си сте ма) по ста ју 
њи хо ви глав ни ак те ри и про та го ни сти.

Чла ном 1. Уста ва од ре ђе но је да је об лик вла да ви не у Ира ну 
Ислам ска Ре пу бли ка ко ју је на род при хва тио на ре фе рен ду му. Са-
мо по сто ја ње Уста ва и чи ње ни ца да је нај ви ши прав ни акт при хва-
ћен на оп ште на род ном ре фе рен ду му пред ста вља по мак у од но су 
на тра ди ци о нал ну ислам ску те о кра ти ју. По сло ви у Ислам ској ре-
пу бли ци мо ра ју се во ди ти у скла ду са во љом на ро да ко ју он из ра-
жа ва на из бо ри ма, укљу чу ју ћи из бо ре за Пред сед ни ка ре пу бли ке, 
пред став ни ке у Ислам ској кон сул та тив ној скуп шти ни, чла но ве са-
ве та, као и на ре фе рен ду ми ма (члан 6.). Ова устав на од ред ба пред-
ста вља на до град њу кла сич ног ислам ског кон цеп та су ве ре но сти 
пре ма ко ме Ала ху при па да ап со лут на власт.

Пре ма чла ну 57. Уста ва, власт је по де ље на на за ко но дав ну, 
из вр шну и суд ску, али оне функ ци о ни шу под над зо ром ап со лут ног 
ре ли ги о зног ли де ра (Рах бар). Све три гра не вла сти су ме ђу соб но 
не за ви сне. Реч је, да кле, о по де ли вла сти ка ква не по сто ји у за-
пад ној по ли тич кој ли те ра ту ри и прак си. „У иран ском по ли тич ком 
си сте му је про кла мо ва но и ре ла тив но до след но при ме ње но на че ло 
по де ле вла сти, ко је је ко ри го ва но на че лом је дин ства вла сти, јер су 
све три гра не вла сти ста вље не под окри ље је дин стве ног вер ско-
прав ног ауто ри те та. У си сте му Ислам ске Ре пу бли ке за сно ва ном на 
прин ци пу ве ла јат-е-фа гих, реч је о не пот пу ном об ли ку ис по ља ва-
ња је дин ства вла сти, јер вр хов ни ауто ри тет не оба вља ди рект но 
по сло ве за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти, већ има са мо ру ко-
во де ћу и кон трол ну функ ци ју над њи ма“.26)

26)  Оливер Потежица, нав. дело, стр. 112-113.
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Устав Ислам ске ре пу бли ке Иран до нет је 1979. го ди не, док 
је устав ним аманд ма ни ма из ме њен 1989. го ди не. Глав ни раз лог за 
из ме ну нај ви шег прав ног ак та је сте смрт Има ма Хо ме и ни ја, на кон 
че га је по зи ци ја вр хов ног ли де ра оста ла упра жње на, а осо бе ко је 
су пре тен до ва ле на то ме сто ни су по се до ва ле Хо ме и ни јев ауто ри-
тет и ре ли ги о зно зна ње. Услов да ли дер бу де пре по знат као мар џа-
е-та глид (из вор опо на ша ња) је из ба чен из чла на 109. Уста ва, та ко 
да је и Али Ха ме неи мо гао да пре у зме ли дер ску функ ци ју. Ам би-
ци ју Ха ме и ни ја да на сле ди на ме сту Рах ба ра Хо ме и ни ја по др жа ли 
су свешг те ни ци оку пље ни у Удру же њу те о ло га из Ко ма, али је ве-
ли ки број по зна тих ши ит ских мар џи из Ира на, Ира ка и Ли ба на био 
про тив ње го вог из бо ра.27)

Још јед на ва жна из ме на са сто ја ла се у из ба ци ва њу ин сти ту-
ци је Ли дер ског са ве та ко ји се по Уста ву из 1979. го ди не мо гао фор-
ми ра ти уко ли ко од го ва ра ју ћи ли дер не би био про на ђен. Осим то-
га, аманд ма ни ма је уки ну та функ ци ја пре ми је ра, па је уме сто ње га 
за ду жен за ми ни стар ства и од го во ран за во ђе ње ад ми ни стра тив-
них и бу џет ских по сло ва, Пред сед ник Ислам ске Ре пу бли ке Иран.

Ка ко се ви ди, циљ устав них аманд ма на ни је био уки да ње 
па ра лел них ин сти ту ци ја или ма кар раз гра ни че ње њи хо вих над ле-
жно сти. Ду ал ност ин сти ту ци ја је оп ста ла, а са мим тим ни њи хо ви 
су ко би ко ји про из и ла зе из пре кла па ња ин ге рен ци ја и „за мр ше ног“ 
ин сти ту ци о нал ног аран жма на ни су не ста ли. И ма да је уста вом 
утвр ђе но по сто ја ње три не за ви сне гра не вла сти (ле ги сла ти ве, ег-
зе ку ти ве и суд ске вла сти) у по ли тич ком жи во ту Ира на глав ну реч 
во ди не ко ли ко кључ них ин сти ту ци ја (Рах бар, Пред сед ник Ислам-
ске Ре пу бли ке Иран, Ислам ска кон сул та тив на скуп шти на, Са вет 
чу ва ра Уста ва, Са вет за це лис ход но де ло ва ње си сте ма, Скуп шти на 
екс пе ра та, Шеф пра во су ђа).

Пре ма чла ну 5. Уста ва, за вре ме скри ве но сти Ва ли-е-Асра28) 
вођ ство над умом (за јед ни цом) пре у зи ма пра вед на и по бо жна осо-
ба, ко ја је пот пу но све сна окол но сти у ко ји ма жи ви, хра бра је и 
до ви тљи ва и има од го ва ра ју ће ад ми ни стра тор ске спо соб но сти. 
Иран ски Устав про пи су је ква ли фи ка ци је ко је мо ра да има Вр хов ни 
ли дер. Усло ви су сле де ћи: уче ност, ка ко би оба вљао функ ци је ре-
ли ги о зног ли де ра на ра зним по љи ма; пра вед ност и по бо жност; по-
се до ва ње ја сних по ли тич ких и со ци јал них ста во ва, му дрост, хра-
брост, спо соб ност во ђе ња упра ве и ру ко во ђе ња. Уко ли ко би ви ше 

27) Maximilian Terhalle, нав. дело, p.78. 

28) Вали-е-Аср (Владар епохе) је један од назива који се користи за дванаестог, скривеног 
имама (Махдија)
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осо ба ис пу ња ва ло на ве де не усло ве, пред ност би има ло ли це ко је је 
ис так ну ти је на пла ну ју ри спру ден ци је и по ли ти ке. 

Из бор Рах ба ра вр ши Скуп шти на екс пе ра та (Меџ лис-е-Ху-
бре ган-е-Рах ба ри) ко ју чи не ши ит ски све ште ни ци, струч ња ци за 
ислам ско пра во и дру ги по сла ни ци, ко ји мо ра ју би ти екс пер ти за 
прав не на у ке. Скуп шти ну екс пе ра та чи ни 86 по сла ни ка ко ји се би-
ра ју на оп штим, не по сред ним из бо ри ма, са ман да том ко ји тра је 
осам го ди на. Са стан ци Скуп шти не екс пе ра та су тај ни и за тво ре ни 
за јав ност, па од свих из бор них ор га на Ислам ске Ре пу бли ке она 
има нај ма ње де мо крат ских од ли ка. Ње на глав на функ ци ја је сте да 
би ра Вр хов ног ли де ра и над гле да ње го во де ло ва ње. Уко ли ко ни је-
дан од кан ди да та за ме сто Вр хов ног ли де ра не ма по треб не ква ли-
фи ка ци је Скуп шти на екс пе ра та би иза бра ла не ког из соп стве них 
ре до ва (члан 107. став 1.)

Вр хов ни ли дер Ислам ске Ре пу бли ке Иран има ши ро ка устав-
на овла шће ња и над ле жно сти. Он утвр ђу је ге не рал ну по ли ти ку зе-
мље по сле кон сул та ци ја са Са ве том за це лис ход но де ло ва ње си-
сте ма и вр ши над зор над ње ним спро во ђе њем; из да је де кре те о 
на ци о нал ним ре фе рен ду ми ма; вр хов ни је ко ман дант ору жа них 
сна га, об ја вљу је рат и мир и мо би ли за ци ју ору жа них сна га, ре гу-
ли ше и ре ша ва од но се из ме ђу раз ли чи тих ви до ва, ро до ва и слу жби 
ору жа них сна га; име ну је, от пу шта и сме њу је чла но ве Са ве та чу-
ва ра Уста ва, Ше фа пра во су ђа, ру ко во ди о це ра дио и те ле ви зиј ске 
мре же, на чел ни ка здру же ног шта ба, ко ман дан та Ислам ског ре во-
лу ци о нар ног кор пу са, ко ман дан та ору жа них сна га; ре ша ва про бле-
ме, по сред ством Са ве та за це лис ход но де ло ва ње си сте ма, ко ји не 
мо гу би ти ре ше ни ре дов ним про це ду ра ма; пот пи су је де крет ко јим 
по твр ђу је из бор Пред сед ни ка ре пу бли ке; сме њу ју Пред сед ни ка 
ре пу бли ке, уко ли ко га Вр хов ни суд про гла си кри вим за кр ше ње 
Уста ва или га Ислам ска кон сул та тив на скуп шти на дво тре ћин ском 
ве ћи ном про гла си не спо соб ним за оба вља ње ду жно сти; пот пи су је 
по ми ло ва ња или ам не сти је или ука зе о сма њи ва њу ка зни осу ђе ни-
ци ма, на пред лог Ше фа пра во су ђа (члан 110.). Мо гло би се кон ста-
то ва ти, на осно ву на ве де них над ле жно сти, да је по зи ци ја Вр хов ног 
ли де ра у Ира ну нај бли жа по ло жа ју ше фа др жа ве у пред сед нич ком 
си сте му вла сти.

Ман дат Вр хов ног ли де ра је до жи во тан, али он мо же би ти 
сме њен од стра не Скуп шти не екс пе ра та уко ли ко би из гу био по-
треб не ква ли фи ка ци је или не би ис пу ња вао устав не ду жно сти. 
Ме ђу тим, ка ко по ред на бро ја них над ле жно сти, Вр хов ни ли дер по-
ста вља и сме њу је ше сто ри цу (по ло ви ну) чла но ва Са ве та чу ва ра 
Уста ва, те ла ко је одо бра ва кан ди да ту ре на из бо ри ма за Скуп шти ну 
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екс пе ра та, очи то је да би у прак си, си ту а ци је у ко ји ма Скуп шти на 
екс пе ра та по кре ће по сту пак опо зи ва Вр хов ног ли де ра би ле ма ло 
ве ро ват не. У слу ча ју смр ти, остав ке или сме не, до из бо ра но вог 
Рах ба ра ње го ве ду жно сти би на осно ву од лу ке Са ве та за це лис-
ход но де ло ва ње си сте ма оба вљао са вет са ста вљен од Пред сед ни ка 
ре пу бли ке, Ше фа пра во су ђа и јед ног чла на Са ве та чу ва ра Уста ва. 
Са вет би био фор ми ран и у слу ча је ви ма ка да Вр хов ни ли дер при-
вре ме но ни је у мо гућ но сти да оба вља сво је ду жно сти.

Пред сед ник Ислам ске Ре пу бли ке је нај ви ши зва нич ник др-
жа ве (по сле Вр хов ног ли де ра). Он је шеф ег зе ку ти ве (осим у по-
сло ви ма ко ји се ти чу ли де ра) и од го во ран је за спро во ђе ње Уста ва 
(члан 113.). Пред сед ник се би ра на оп штим, не по сред ним и тај ним 
из бо ри ма, ап со лут ном ве ћи ном гла со ва. Уко ли ко ни је дан кан ди дат 
не осво ји по треб ну ве ћи ну, одр жа ва се дру ги круг у ко ме уче ству-
ју два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва. Ман дат пред сед ни ка 
тра је че ти ри го ди не са мо гућ но шћу јед ног ре и збо ра. Кан ди да ту ру 
за пред сед ни ка по трв ђу је Са вет чу ва ра Уста ва, а у слу ча ју пр ве 
кан ди да ту ре и Вр хов ни ли дер. Да би кан ди дат уче ство вао на из бо-
ри ма, он мо ра да по се ду је сле де ће ква ли фи ка ци је: иран ско по ре-
кло и др жа вљан ство, спо соб ност упра вља ња, до бру „би о гра фи ју“, 
по бо жност, ве ру у основ не прин ци пе Ислам ске Ре пу бли ке и зва-
нич ни ма збах зе мље.

Чла но ве Са ве та ми ни ста ра по ста вља пред сед ник. Он кон-
тро ли ше њи хов рад, ко ор ди ни ра све од лу ке и ак тив но сти вла де, 
од ре ђу је њен про грам и по ли ти ку, од го во ран је за на ци о нал но пла-
ни ра ње и бу џет, због че га ње гов по ло жај не ки за пад ни по ли ти ко ло-
зи из јед на ча ва ју са функ ци јом ше фа вла де. Осим то га, пред сед ник 
је оба ве зан да ука зи ма про гла ша ва за ко не до не те од стра не пар ла-
мен та (дал ке, не ма пра во ве та), он оба вља по сло ве из обла ти од но-
са Ислам ске Ре пу бли ке Иран са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма, по ста вља ам ба са до ре на пред лог ми ни стра ино-
стра них по сло ва и при ма акре ди ти ве стра них ам ба са до ра.

Пред сед ник ре пу бли ке има пра во на за ме ни ке ко ји му по-
ма жу у оба вља њу устав них ду жно сти. Сме њу је га Вр хов ни ли дер 
уко ли ко га Вр хов ни суд про гла си кри вим за кр ше ње Уста ва или га 
пар ла мент дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва про гла си не спо соб ним 
за вр ше ње ду жно сти (гла са ње о по ве ре њу сле ди на кон од го во ра 
пред сед ни ка на ин тер пе ла ци ју ко ја се по кре ће јед ном тре ћи ном 
гла со ва по сла ни ка). У слу ча ју смр ти, сме не, остав ке, од су ства или 
бо ле сти ду жих од два ме се ца, или ка да је ње гов ман дат за вр шен, а 
но ви пред сед ник ни је иза бран, функ ци ју и ду жно сти Пред сед ни ка 
ре пу бли ке ће пре у зе ти ње гов пр ви за ме ник. Са вет са ста вљен од 
пред сед ни ка Ислам ске кон сул та тив не скуп шти не, Ше фа пра во су-
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ђа и пр вог за ме ни ка пред сед ни ка ду жан је да из бо ре за но вог пред-
сед ни ка за ка же у ро ку од 50 да на. У слу ча ју смр ти пр вог за ме ни ка 
или ка да Пред сед ник ре пу бли ке не ма пр вог за ме ни ка, Вр хов ни ли-
дер ће по ста ви ти осо бу ко ја ће оба вља ти функ ци ју Пред сед ни ка.

О на чи ну из бо ра, са ста ву, од го вор но сти и ова ла шће њи ма 
Са ве та ми ни ста ра (вла де Ислам ске ре пу бли ке) у овом ра ду не ће 
би ти ре чи, ка ко због не до стат ка про сто ра, та ко и због ма лог зна ча ја 
ко ји му се при да је у функ ци о ни са њу по ли тич ког си сте ма и по ли-
тич кој прак си Ира на. Из све га на ве де ног очи то је да у Ислам ској 
ре пу бли ци има мо би це фал ну ег зе ку ти ву, при че му на не ким по-
љи ма до ла зи до пре кла па ња над ле жно сти Вр хов ног ли де ра (шеф 
др жа ве) и Пред сед ни ка ре пу бли ке (шеф вла де).  Ка рак те ри стич но 
је, ме ђу тим, да је за раз ли ку од пар ла мен тар ног си сте ма вла сти у 
ко ме је шеф др жа ве сим бо лич ни, а вла да и пре ми јер ствар ни но си-
лац из вр шне вла сти, у Ира ну од нос сна га про ме њен. Та кво устав но 
ре ше ње са свим је у скла ду са Хо ме и ни је вим уче њем о ве ла јат-е-
фа ги ху.

У про шло сти, по сто ја ње пар ла мен та као за ко но дав ног те ла 
у др жа ва ма у ко ји ма је ве ћи на ста нов ни ка му сли ман ске ве ро си-
спо ве сти је би ло рет кост. Ислам ска тра ди ци ја, пре све га по зна је 
Шу ру29) (Са вет), те ло са ко јим се вла дар кон сул ту је, а ко је не ма 
над ле жност да до но си за ко не. Зва нич ни на зив иран ског пар ла-
мен та је Ислам ска кон сул та тив на скуп шти на (Меџ лис-е-Шу ра-је-
Исла ми), али се нај че шће ко ри сти скра ће ни на зив Меџ лис. Са сто ји 
се од 290 по сла ни ка30) ко ји се би ра ју на оп штим, не по сред ним и 
тај ним из бо ри ма на пе ри од од че ти ри го ди не, при че му при зна те 
вер ске ма њи не има ју за га ран то ва на ме ста у пар ла мен ту. За се да ња 
су отво ре на за јав ност, осим у вре ме ван ред ног ста ња, ка да се ти ме 
шти ти на ци о нал на си гур ност и на зах тев Пред сед ни ка ре пу бли ке, 
ми ни стра или 10 чла но ва Меџ ли са. За ко ни до не ти на за тво ре ним 
сед ни ца ма мо ра ју би ти из гла са ни ква ли фи ко ва ном ве ћи ном (3/4 
гла со ва) у при су ству чла но ва Са ве та чу ва ра Уста ва.

Ислам ска кон сул та тив на скуп шти на је ле ги сла тив ни ор ган 
Ислам ске ре пу бли ке Иран. Ипак, прав на ак та ко ја усво ји мо ра ју 
би ти у скла ду са ислам ским пра вом (ше ри ја том) и Уста вом о че-
му од лу ку до но си Са вет чу ва ра Уста ва. Због то га по је ди ни ауто ри 
ис ти чу да је за ко но дав но те ло у Ира ну би ка ме рал но и да га чи не 
Меџ лис (до њи дом) и Са вет чу ва ра Уста ва (гор њи дом). Ме ђу тим, 

29) шура – ар. консултације

30) Број од 270 посланика предвиђен Уставом из 1979. године повећан је на изборима 2000. 
године на 290. У члану 64. Устава предвиђена је могућност повећања броја посланика 
за највише 20 на сваких 10 година.
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Са вет чу ва ра Уста ва ни је кла сич на ин сти ту ци ја за ко но дав не гра не 
вла сти, јер има са мо пра во ве та за кон ских пред ло га усво је них у 
пар ла мен ту. Осим за ко но дав не функ ци је, Меџ лис ра ти фи ку је ме-
ђу на род не спо ра зу ме и уго во ре, би ра Са вет ми ни ста ра на пред лог 
Пред сед ни ка ре пу бли ке, од лу чу је о про ме ни гра ни ца (ква ли фи ко-
ва ном – 4/5 ве ћи ном), при ма и од лу чу је о пи са ним жал ба ма на рад 
за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти. Осим за ко но дав не јед на од 
нај ва жни јих функ ци ја пар ла мен та је сте кон трол на функ ци ја за ко-
но дав ног те ла над ра дом вла де. Кла сич на сред ства ко јим се ре а-
ли зу је од го вор ност вла де пред пар ла мен том је су по сла нич ко пи-
та ње, ин тер пе ла ци ја и гла са ње о не по ве ре њу. По сла нич ко пи та ње 
Пред сед ни ку ре пу бли ке мо же по ста ви ти јед на че твр ти на чла но ва 
пар ла мен та, а ми ни стру је дан члан Меџ ли са. Ин тер пе ла ци ју по-
кре ће 10 по сла ни ка (ми ни стар ска од го вор ност) или јед на тре ћи на 
чла но ва Меџ ли са (од го вор ност Пред сед ни ка). Уко ли ко по сла ни ци 
ни су за до вољ ни од го во ром Пред сед ни ка, Ислам ска кон сул та тив на 
скуп шти на му мо же из гла са ти не по ве ре ње дво тре ћин ском ве ћи-
ном гла со ва, при че му та ква од лу ка мо ра би ти по твр ђе на од стра не 
Вр хов ног ли де ра.

Са вет чу ва ра Уста ва је те ло ко је се са сто ји од 12 чла но ва, 
од ко јих су ше сто ри ца ислам ски прав ни ци по ста вље ни од стра-
не Рах ба ра, док пре о ста лу по ло ви ну чи не ци вил ни прав ни ци ко-
је име ну је Меџ лис на пред лог Ше фа пра во су ђа. Ман дат чла но ва 
Са ве та тра је 6 го ди на, при че му се на три го ди не ме ња по ло ви на 
ње го вог са ста ва (3 све ште на ли ца и 3 ци вил на прав ни ка). Са вет 
оце њу је да ли су за кон ски пред ло зи усво је ни у Меџ ли су у скла ду 
са ислам ским пра вом и од ред ба ма Уста ва. Ин те ре сант но је да се 
од лу ке о ускла ђе но сти прав них ака та са ше ри ја том до но се ве ћи-
ном гла со ва ислам ских прав ни ка, а да је за од лу ку о скла ду за ко на 
и Уста ва по треб на ве ћи на гла со ва свих чла но ва (члан 96.). Пре ма 
чла ну 99. Уста ва Са вет чу ва ра Уста ва има и од го вор ност да над-
гле да из бо ре за Скуп шти ну екс пе ра та, Пред сед ни ка ре пу бли ке и 
Ислам ску кон сул та тив ну скуп шти ну. Про блем у функ ци о ни са њу 
по ли тич ког си сте ма на сту па због ту ма че ња ове устав не од ред бе, 
пре ма ко јој Са вет има пра во да од би је кан ди да ту ру сва ке осо бе 
уко ли ко не ис пу ња ва по треб не усло ве, што Са ве ту да је дис кре ци о-
но пра во да ис кљу чи би ло ког кан ди да та. Он је од био 12-17% кан-
ди да та за пр ва три са зи ва Меџ ли са, ви ше од че твр ти не за че твр ти 
и ви ше од тре ћи не за пе ти са зив Меџ ли са. На пар ла мен тар ним из-
бо ри ма 2004. го ди не 3600 од 8200 кан ди да та је дис ква ли фи ко ва но 
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укљу чу ју ћи и 80 по сла ни ка.31) Си ту а ци ја је још го ра на из бо ри ма 
за Пред сед ни ка ре пу бли ке. На по след њим из бо ри ма, Са вет чу ва ра 
Уста ва је одо брио 6 од 1014 кан ди да ту ра, док су дво ји ца кан ди да-
та из ре фор ми стич ког бло ка на кнад но до да та на гла сач ке ли сти ће 
по од лу ци Вр хов ног ли де ра.32) У та квим окол но сти ма уче шће на 
из бо ри ма пред ста вља при ви ле ги ју, а не пра во ко је при па да сва ком 
гра ђа ни ну, а Са вет чу ва ра Уста ва се пре тва ра у два на е сто ри цу чу-
ва ра ка пи је кроз ко ју се ула зи у по ли тич ку аре ну. Не ки по ли ти ко-
ло зи пра ве ана ло ги ју из ме ђу ове ин сти ту ци је и устав них су до ва у 
дру гим др жа ва ма, при че му се нај ве ће слич но сти уоча ва ју ако упо-
ре ди мо Са вет чу ва ра Уста ва и Устав ни суд Фран цу ске, те ло у чи ју 
над ле жност спа да над гле да ње из бо ра.

Ка ко су услед да ва ња пре ве ли ких овла шће ња Са ве ту чу ва ра 
Уста ва и не мо гућ но сти Ислам ске кон сул та тив не скуп шти не да до-
но си за ко не кон флик ти ове две ин сти ту ци је не из бе жни, фе бру а ра 
1988. го ди не на пред лог Хо ме и ни ја ство ре на је но ва ин сти ту ци ја, 
Са вет за це лис ход но де ло ва ње си сте ма.33) Ово те ло де лу је као са-
ве то дав ни ор ган Вр хов ног ли де ра, али основ ни раз лог за ње го во 
фор ми ра ње је сте ре ша ва ње не су гла си ца ко је на ста ју из ме ђу Меџ-
ли са и Са ве та чу ва ра Уста ва. Ме ђу тим, по што све ње го ве чла но ве 
по ста вља Вр хов ни ли дер и они за сво је де ло ва ње од го ва ра ју са мо 
ње му, Са вет за це лис ход но де ло ва ње си сте ма је са ста вљен углав-
ном од кон зер ва тив них све ште ни ка и уме сто да ре ша ва ин сти ту ци-
о нал не су ко бе, ста вље њем на стра ну Са ве та чу ва ра Уста ва он их 
са мо про ду бљу је и по ве ћа ва. На мно го на чи на, Са вет за це лис ход-
но де ло ва ње си сте ма де лу је као че твр та гра на вла сти.34)

По след ња ин сти ту ци ја од ве ли ке ва жно сти за функ ци о ни са-
ње по ли тич ког си сте ма Ира на је сте Шеф пра во су ђа. Суд ска власт 
Ислам ске Ре пу бли ке оли че на је у Ше фу пра во су ђа ко га по ста вља 
Вр хов ни ли дер на пе ри од од пет го ди на. Он по ста вља и раз ре ша-
ва све су ди је, пред ла же Пред сед ни ку ре пу бли ке Ми ни стра прав де, 
по ста вља на пе ри од од пет го ди на Пред сед ни ка Вр хов ног су да и 
Глав ног јав ног ту жи о ца по сле кон сул та ци ја са су ди ја ма Вр хов ног 
су да, пред ла же Меџ ли су шест чла но ва (струч ња ке за прав не на у ке) 
Са ве та чу ва ра Уста ва. За раз ли ку од ње го вих, зна чај них ин ге рен-
ци ја, Ми ни стар прав де има са мо функ ци је ад ми ни стра тив не при-
31)  S.A. Arjomand, „The Rise and Fall of President Khatami and the Reform Movement in Iran“, 

Constellations, Vol. 12, No. 4, 2005, pp.514 - 515.

32)  http://www.hrw.org/backgrounder/mena/iran0605/1.htm 21.09.2008.

33)  Савет за целисходно деловање система постаје део уставне материје након доношења 
амандмана 1989. године

34)  М. Kamrava, H. Hassan-Yari, „Suspended Equilibrium in Iran’s Political System“, The Mus-
lim World, Vol. 94, October 2004, p. 504
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ро де. Ин те ре сант но је да у Ира ну осим ре дов них по сто је и ре во лу-
ци о нар ни су до ви, као и Спе ци јал ни суд за све штен ство, ко ји игра 
уло гу пса-чу ва ра вла да ју ће ели те. „Спе ци јал ни суд за све штен ство 
је по стао зва нич на ру ка др жа ве кон тро ли са на од стра не од ре ђе-
них фи гу ра уну тар ње, кроз ко ју зва нич но при хва ће на ин тер пре та-
ци ја исла ма по ку ша ва да за др жи до ми на ци ју над ње го вом ре фор-
ми стич ком вер зи јом.“35). Ова ин сти ту ци ја од го вор на је Вр хов ном 
ли де ру. Фор ми ра на је за вре ме Иран ско-ирач ког ра та ка ко би се 
очу ва ла „част све штен ства“ у јав но сти, али су да нас ње го ва „ме та“ 
све ште ни ци ко ји до во де у пи та ње по сто ја ње ин сти ту ци је ве ла јат-
е-фа ги ха и слу жи за „ди сци пли но ва ње“ де ло ва иран ске уле ме не-
ло јал них офи ци јел ној иде о ло ги ји.

Ко ли ко је ве ли ка ис пре пле та ност и за мр ше ност ин сти ту ци о-
нал них од но са уну тар Ислам ске ре пу бли ке, али и ко ли ко је до ми-
нан тан по ло жај и не по сред ни и по сред ни ути цај Вр хов ног ли де ра 
уну тар ње га нај бо ље по ка зу је сле де ћи ди ја грам:

ДИСТРИБУЦИЈАМОЋИУУСТАВУ36)
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    поставља      поставља 
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именује 6     
правника 
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    поставља 6 правника 

     потврђује 
    кандидате 

Осим Спе ци јал ног су да за све штен ство, у Ира ну по сто је 
број ни не зва нич ни цен три мо ћи ко ји се на ла зе под ди рект ном кон-
тро лом Вр хов ног ли де ра. Нај у ти цај ни ји ме ђу њи ма су: има ми ко ји 
во де мо ли тву пет ком (џе ба-на маз), пред став ни ци Рах ба ра у раз-
ли чи тим др жав ним ин сти ту ци ја ма (укљу чу ји ћи и уни вер зи те те, 
35)  М. Kamrava, „Iranian Shiism under Debate“, Middle East Policy, Vol. X, No. 2, Summer 

2003, p. 108.

36)  М. Kamrava, H. Hassan-Yari, нав. дело, p. 507.
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без бед но сне слу жбе итд.) и ква зи др жав не до бро твор не фон да ци је 
(Bonyads). Ове фон да ци је уче ству ју у дру штве ном про из во ду Ира-
на са 33-40%, а кон тро ли шу зна чај не ин ду стриј ске сек то ре: по љо-
при вре ду и сто чар ство, пре храм бе ну и ме тал ну, хе миј ску и пе тро-
хе миј ску ин ду стри ју, тран спорт, ту ри зам, фи нан си је итд. Из уз етe 
су од пла ћа ња по ре за, има ју пред ност при до би ја њу кре ди та, по-
вла шћен по ло жај у спољ но тр го вин ској раз ме ни, а сма тра ју се ле-
глом ко руп ци је у Ира ну. Ди рек то ре фон да ци ја по ста вља Вр хов ни 
ли дер и они су од го вор ни са мо ње му. Оне нај че шће по сто је па ра-
лел но са зва нич ним др жав ним ин сти ту ци ја ма (Ли те рар ни по крет 
уз Ми ни стар ство обра зо ва ња, Вр хов ни са вет кул тур не ре во лу ци је 
уз Ми ни стар ство кул ту ре и ислам ског вођ ства, Ко ми тет за рас по-
де лу зе мље уз Ми ни стар ство по љо при вре де итд.)

Очи то је да Вр хов ни ли дер, осим цен трал ног по ло жа ја ко ји 
има по сло ву Уста ва, сво ју моћ ви ше стру ко по ве ћа ва кон тро лом 
над раз ли чи тим не фор мал ним ин сти ту ци ја ма. На тај на чин, Рах бар 
сво ју до ми нант ну по зи ци ју бра ни ду плим шти том, ка ко од прет њи 
уну тар по ли тич ке аре не, та ко и од оних ко је мо гу до ћи из дру гих 
дру штве них сфе ра.

ИЗБОРНИСИСТЕМ

За ко ном о из бо ри ма за Ислам ску кон слу та тив ну скуп шти-
ну37) у Ира ну је кон сти ту и сан дво кру жни ве ћин ски из бор ни си стем. 
Из бо ри за 290 по сла ни ка Меџ ли са се одр жа ва ју у јед но ман дат ним 
и ви ше ман дат ним из бор ним је ди ни ца ма, а при хва ће не ре ли гиј-
ске ма њи не има ју сво је пред став ни ке. По јед ног по сла ни ка има ју 
Зо ро а стри јан ци и Је вре ји, Асир ски и Кал деј ски хри шћа ни има ју 
јед ног пред став ни ка, док Јер мен ска хри шћан ска за јед ни ца има 2 
чла на пар ла мен та (са ју га и се ве ра Ира на). У пр вом кру гу ман дат 
до би ја кан ди дат ко ји осво ји 25% гла со ва. Уко ли ко у пр вом кру гу не 
би би ли рас по де ље ни сви ман да ти, ор га ни зо вао би се дру ги круг у 
ко ме би уче ство ва ла два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва (у 
јед но ман дат ним из бро ним је ди ни ца ма) или ду пло ве ћи број кан ди-
да та од бро ја по сла ни ка ко ји се у дру гом кру гу у из бор ној је ди ни ци 
би ра (4 кан ди да та у из бор ним је ди ни ца ма где се у дру гом кру гу 
до де љу ју два ман да та, 6 у је ди ни ца ма где се до де љу ју три ман да та 
итд.)38)

37) Из бор ни за кон пре у зет је са www.ace pro ject.org/ero-en/re gi ons/asia/IR/the-elec ti ons-act-
of-isla mic-con sul ta ti ve-as sembly/vi ew  26.08.2008. За кон је до нет 28.11.1999. у Меџ ли су, 
а по твр ђен од стра не Са ве та чу ва ра Уста ва 30.11.1999.

38) члан 9. За ко на о из бо ри ма за Ислам ску кон сул та тив ну скуп шти ну
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Ак тив но би рач ко пра во у Ира ну има сва ки иран ски др жа вља-
нин ко ји је по слов но спо со бан и има на вр ше них 17 го ди на жи во-
та. На дру гој стра ни, па сив но би рач ко пра во под ра зу ме ва стро жи је 
ква ли фи ка ци је: ве ру и пре да ност исла му и  Ислам ској Ре пу бли ци 
Иран, др жа вљан ство, ода ност Уста ву и кон цеп ту ве ла јат-е-фа гих, 
ака дем ску ди пло му, до бру ре пу та ци ју, фи зич ко здра вље (укљу чу-
ју ћи спо соб ност ви да, слу ха и го во ра), нај ма ње 30, а нај ви ше 75 
го ди на жи во та. При то ме, кан ди да ти вер ских ма њи на ни су оба ве-
зни да ве ру ју у Ислам, већ у ре ли ги ју за јед ни це ко јој при па да ју 
(члан 28. Из бор ног за ко на). Осим то га, по сто је и гру пе ли ше не мо-
гућ но сти да се кан ди ду ју на пар ла мен тар ним из бо ри ма (члан 30.). 
За бра на уче шћа на из бо ри ма, пре све га  се од но си на при пад ни ке 
ста рог, ша хо вог ре жи ма, али и на ли ца осу ђе на за из да ју Ислам ске 
Ре пу бли ке, ко руп ци ју, пре ва ре, фи нан сиј ске мал вер за ци је, тр го ви-
ну дро гом и сл. Број на огра ни че ња па сив ног би рач ког пра ва, ко ја 
ни су у скла ду са Ме ђу на род ним пак том о гра ђан ским и по ли тич-
ким пра ви ма, са мо су по ја ча на де ло ва њем Са ве та чу ва ра Уста ва. 
Ка ко је већ ра ни је ре че но, ова ин сти ту ци ја има над ле жност да над-
гле да све фа зе из бор ног про це са (члан 3.) и она то пра во оби ла то 
ко ри сти. Та ко Са вет ар би трар но мо же да из из бор не тр ке дис ква-
ли фи ку је сва ког кан ди да та ко ји не де ли по ли тич ке ста во ве ње го-
вих чла но ва. Сво јим од лу ка ма у из бор ном про це су и бло ка дом 
ра да Меџ ли са (не по твр ђи ва њем у ње му усво је них за ко на) Са вет 
чу ва ра Уста ва по ста је глав на пре пре ка про це су де мо кра ти за ци је 
по ли тич ког жи во та Ира на ко ја би би ла оба вље на из ну тра, соп стве-
ним сна га ма.

ЗАКЉУЧАК

Све до са да из не то по ка зу је ко ли ко је те шко од ре ди ти ка рак-
тер и из вр ши ти кла си фи ка ци ју Ислам ске Ре пу бли ке Иран. Пре ма 
об ли ку вла да ви не Иран је ре пу бли ка. Шеф др жа ве (Вр хов ни ли-
дер) на тај по ло жај не до ла зи на сле ђем, већ из бо ром (по сред но – од 
стра не Скуп шти не екс пе ра та), по ли тич ки је од го во ран, али по пут 
ше фа др жа ве у мо нар хи ја ма власт вр ши без огра ни че ња ду жи не 
ман да та, фор мал но до жи вот но. Због то га што је др жа ва уте ме ље на 
на ше ри ја ту и што се на ње ном че лу на ла зи вла дар ко ји је исто вре-
ме но и вер ски во ђа, Иран је сте је дин ствен при мер ислам ске др жа ве 
у са да шњем вре ме ну. Кон цепт ве ла јат-е-фа гих на ко ме је за сно ван 
одва ја га од дру гих др жа ва ко је има ју ислам ски ка рак тер. Спор но 
је, ме ђу тим, да ли је власт фа ги ха огра ни че на или нео гра ни че на. 
Пре ма чла ну 57. Уста ва за ко но дав на, из вр шна и суд ска власт функ-
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ци о ни шу под над зо ром ап со лут ног ре ли ги о зног ли де ра, али је он 
у свом де ло ва њу и над ле жно сти ма огра ни чен ше ри ја том и од ред-
ба ма Уста ва39). Осим то га, Скуп шти на екс пе ра та је овла шће на да га 
сме ни уко ли ко из гу би не ке од ква ли фи ка ци ја или за не ма ри устав-
не ду жно сти. Ње гов по ло жај у по ли тич ком си сте му Ира на је сте до-
ми нан тан, али не и не до дир љив, па због то га не мо же мо го во ри ти 
о фа ги ху као о ап со лут ном су ве ре ну.

Ка да је у пи та њу об лик др жав ног уре ђе ња, Иран је про ста др-
жа ва. Од ре ђе ни сте пен де цен тра ли за ци је по сто ји, али је он ма хом 
ад ми ни стра тив не при ро де. За ни мљи во је да су из бо ри за ло кал не 
ор га не вла сти, чи је су ин ге рен ци је и фи нан сиј ска не за ви сност ми-
ни мал ни, по пр ви пут одр жа ни 1999. го ди не ма да је њи хо во по сто-
ја ње пред ви ђе но Уста вом из 1979. го ди не.

Пре ма об ли ку по ли тич ког ре жи ма, Ислам ску ре пу бли ку 
Иран мо же мо свр ста ти у те о кра ти је, др жа ве ко је пред ста вља ју об-
лик Бож је вла да ви не на зе мљи. По јам те о кра ти ја се нај че шће упо-
тре бља ва да се озна че об ли ци ор га ни за ци је др жав не вла сти у ко-
ји ма је ре ли ги ја до ми нант на у по ли тич кој сфе ри и где су вер ске 
во ђе исто вре ме но и по гла ва ри др жа ве. Ме ђу тим, ка ко те о кра ти ја 
до слов но зна чи „вла да ви на Бо га“, Оли вер По те жи ца на во ди по јам 
екле си о кра ти је (вла да ви не цр кве), ко ји се та ко ђе мо же успе шно 
при ме ни ти на при ме ру Ира на. Екле си о кра ти ја пред ста вља об лик 
др жав не вла сти у ко ме пре по зна је мо ди рект ну вла да ви ну вер ског 
ли де ра или не ког вер ског те ла. Ка ко је иран ска др жа ва за сно ва на 
на Хо ме и ни је вом кон цеп ту вла да ви не ислам ског прав ни ка (фа ги-
ха), а сви прав ни ак ти мо ра ју би ти у скла ду са вер ским пра вом (ше-
ри ја том) очи глед но је да се ра ди о екле си о кра ти ји или те о кра ти ји, 
али по себ ном ти пу, пост тра ди ци о нал не или устав не те о кра ти је. У 
при лог то ме иде и тврд ња Оли ви еа Рое ко ји ис ти че да раз гра на-
та струк ту ра др жав них и по ли тич ких ин сти ту ци ја, ко ја по сто ји у 
Ира ну, је сте ве о ма при ла го ђе на устав ној др жа ви европ ског ти па40).

Те шко је, због све га на ве де ног, при хва ти ти тврд ње не ких за-
пад них по ли ти ко ло га да је Ислам ска ре пу бли ка Иран дик та ту ра на 
чи јем је че лу вер ски по гла вар чи ја се власт не мо же и не сме до-
ве сти у пи та ње. С дру ге стра не, пре те ра не су и оце не да је реч о 
из бор ној или чак де мо крат ској те о кра ти ји. У Ира ну по сто је пред-
став нич ке ин сти ту ци је, до ве ћи не по ло жа ја се до ла зи на из бо ри-
ма чи је је одр жа ва ње ре дов но, али се због огра ни че ња у про це су 
кан ди до ва ња из бор ни про цес не мо же ока рак те ри са ти као отво рен 

39) У два на вра та Хо ме и ни је пре кр шио устав не од ред бе. Пр ви пут ка да је фор ми рао Спе-
ци јал ни суд за све штен ство, а на кон то га ка да је уста но вио Са вет за це лис ход но де ло ва-
ње си сте ма.

40) М. Јев тић, нав. де ло, стр. 201.
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и де мо крат ски. Фла грант но кр ше ње из бор ног пра ва по себ но је 
до шло до из ра жа ја на кон по бе де ре форм ски на стро је ног кан ди да-
та, Мо ха ме да Ха та ми ја, на пред сед нич ким из бо ри ма 1997. го ди-
не. Ха та ми је по ку шао да у вре ме сво ја два ман да та (1997-2005) 
учи ни по ли тич ки си стем Ира на де мо крат ски јим и по кре не број-
не ре фор ме. Ипак, иако је имао по др шку ше стог пар ла мен тар ног 
са зи ва (2000-2004) у ко ме су ре фор ми сти има ли ве ћи ну, Ха та ми 
ни је ус пео да иза ђе као по бед ник из ин сти ту ци о нал ног су ко ба са 
кон зер ва тив ним Са ве том чу ва ра Уста ва. Ње гов не у спех у про ме-
ни иран ског дру штва ре зул ти рао је по ра зом ре фор ми ста на свим 
ни во и ма и из бо ром Мах му да Ах ма ди не џа да 2005. го ди не за но вог 
пред сед ни ка, пр вог по стре во лу ци о нар ног пред сед ни ка ко ји ни је 
био при пад ник иран ске уле ме.

Оста је да се ви ди да ли ће иран ски на род у ско ри је вре ме 
по че ти са озбиљ ни јим пре и спи ти ва њем кон цеп та ве ла јат-е-фа гих 
и по ли тич ког си сте ма зе мље у ко јој жи ве. Уче ње има ма Хо ме и ни-
ја ни је оп ште при хва ће но у ши ит ској уле ми, а по је ди ни ши ит ски 
муџ те хи ди га сма тра ју не са гла сним са ши ит ским исла мом. Чи ни 
се ипак да иран ски на род још увек до бро вољ но при хва та иде ју о 
су ве ре но сти Бо га и да „вла да ви ну ислам ског прав ни ка“ ви ди као 
је ди ну ис прав ну, ма кар до по врат ка Скри ве ног има ма.

На дру гој стра ни, свр ста ва ње Ира на у ред не де мо крат ских 
ре жи ма, ме ђу си ле тзв. Осо ви не зла од стра не не ких за пад них си-
ла по ма ло је ли це мер но, ако се са гле да сте пен и ши ри на њи хо ве 
са рад ње са не ким дру гим ислам ским др жа ва ма, у ко ји ма је ни во 
сло бо де, де мо кра ти је и за шти те људ ских пра ва мно го ни жи не го 
у Ира ну. У при лог то ме иде и тврд ња Ха ми да Ал га ра, про фе со ра 
Фа кул те та по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бер кли ју да је Ислам-
ска ре пу бли ка Иран на ин сти ту ци о нал ном пла ну из гра ђе ни ја, као 
и да је да ле ко сло бод ни ја зе мља, ка да је реч о из бо ри ма, по ли тич-
ким пар ти ја ма и свим дру гим атри бу ти ма фор мал не де мо кра ти је, 
од мно гих дру гих ислам ских зе ма ља.
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РЕЗИМЕ

Аутор у овом ра ду при ка зу је је дин стве ну при ро ду Ислам ске 
Ре пу бли ке Иран. Устав ни „аран жман“ Ира на об ја шњен је по ла зе-
ћи од пој ма су ве ре но сти ка ко се он схва та у ислам ској прав ној и 
по ли тич кој те о ри ји, по ли тич ке док три не ши и зма и кон цеп та ве-
ла јат-е-фа гих (вла да ви на ислам ског прав ни ка) има ма Хо ме и ни ја. 
Раз ма тра ју ћи устав ни по ло жај и функ ци о ни са ње се дам кључ них 
ин сти ту ци ја аутор по ку ша ва да рас пле те ин сти ту ци о нал ну за мр-
ше ност ка рак те ри стич ну за иран ски по ли тич ки си стем.
Кључ не ре чи: Иран, ислам, по ли тич ки си стем, Хо ме и ни, вла да ви на 

ислам ског прав ни ка
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STATEINTHESHADOWOFMOSQUE

-PoliticalsystemoftheIslamicRepublicofIran–

SUMMARY

In this text author presented a unique character of the Islamic 
Republic of Iran. The author explained constitutional “arrangement” of 
Iran starting from the notion of sovereignty in the way that it is compre-
hended in Islamic legal and political theory, political doctrine of Shiism 
and the concept of Velayat-e-Faqih (the Rule of Islamic Jurist) by Imam 
Khomeini. Through an analysis of constitutional status and functioning 
of seven key institutions, the author tried to comprehend and explain 
institutional complicity that is characteristic of Iranian political system.
Key Words: Iran, Islam, political system, Khomeini, Rule of Islamic Jurist
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