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Сажетак
Ауто ри у ра ду раз ма тра ју мо гућ ност по нов ног ожи вља ва-

ња не по сред не де мо кра ти је у са вре ме ним усло ви ма. По ла зе ћи 
од иде је да се вр ше ње су ве ре не вла сти не сме су ви ше уда љи ти 
од на ро да као ствар ног но си о ца су ве ре но сти, ауто ри се за ла жу за 
ши ру упо тре бу ин сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је, што би мо-
гло пред ста вља ти са мо пр ви ко рак ка ре ви та ли за ци ји не по сред не 
ан тич ке де мо кра ти је атин ског ти па, али у дру га чи јим окол но сти-
ма. Уз убр за ни тех но ло шки раз вој и на пре до ва ње ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја, тех нич ка огра ни че ња не пред ста вља ју ви ше ве ли ку 
пре пре ку ус по ста вља њу оно га што се мо же на зва ти „елек трон ска 
аго ра“. Елек трон ске на род не ини ци ја ти ве и елек трон ски ре фе рен-
ду ми би мо гли по ста ти брз, ефи ка сан и јеф тин на чин по сти за ња 
дру штве ног кон сен су са око нај ва жни јих прав них и по ли тич ки пи-
та ња. Ауто ри сто је на ста но ви шту да би је дан об лик Ру со о вог дру-
штве ног уго во ра да нас мо жда мо гао за жи ве ти у сај бер про сто ру, у 
не кој вр сти сај бер екле зи је.

* Овај рад је ре зул тат на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развојинституционал-
нихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеорганизованомкримина-
луитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045), а ре а ли зу је 
га Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014).
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Кључ не ре чи: На род на су ве ре ност; Не по сред на де мо кра ти ја; Елек трон-
ска де мо кра ти ја; На род на ини ци ја ти ва; Ре фе рен дум. 

По сто је ћи рас ко рак из ме ђу иде ал ног и ствар ног но си о ца су-
ве ре но сти је је дан од нај ве ћих про бле ма са ко јим је су о че на те о-
ри ја. На и ме, све до ци смо две кон тра дик тор не чи ње ни це ко је обе-
ле жа ва ју са вре ме не де мо крат ске си сте ме.1) Са јед не стра не, мо же 
би ти ре чи о ап со лут ном три јум фу де мо кра ти је, као вла да ви не на-
ро да, јер у до са да шњој исто ри ји чо ве чан ства ни ка да ни је по сто-
јао ве ћи број љу ди ко ји, бар но ми нал но, жи ви у де мо крат ским 
си сте ми ма и би ра сво је пред став ни ке на сло бод ним и фер из бо ри-
ма. Ипак, са дру ге стра не, уве ли ко је од ма као про цес оту ђи ва ња и 
из ми ца ња су ве ре но сти од ње ног иде ал ног но си о ца, би рач ког те ла 
и ње ног пре но ше ња на пред став нич ке ин сти ту ци је. На том фо ну 
те шко је от кло ни ти јаз ко ји по сто ји на ли ни ји но ми нал ни но си лац 
су ве ре но сти - вр ши лац су ве ре но сти. У са вре ме ним пред став нич-
ким де мо кра ти ја ма тај про блем је по себ но ис так нут, с об зи ром на 
то да нај ве ћи број да на шњих уста ва про кла му је прин цип на род не 
су ве ре но сти. „Очи глед но је да овај прин цип (на род не су ве ре но сти 
– прим. ауто ра) има са мо сим бо лич но и де кла ра тив но зна че ње, с 
об зи ром на то да се он прав но, у сми слу прав не ин сти ту ци о на ли за-
ци је не мо же спро ве сти. На род на су ве ре ност је у осно ви ме та прав-
ни по ли тич ки по јам.“2) 

Да кле, ре ал ност нас од вра ћа од иде а ли стич ких пред ста ва о 
вла да ви ни на ро да, јер се уло га гра ђа на у де мо крат ском про це су 
сво ди на из бор пред став ни ка ко ји ће у њи хо во име вр ши ти др жав-
ну власт. На род на пред став ни штва су у са вре ме ним стра нач ким 
си сте ми ма са мо ме сто где се су сре ћу иза бра ни ци на ро да ве за ни 
на ло зи ма сво јих стра на ка (G.Leibholz).3) Ме ђу тим, и ове ре чи, иако 
де лу ју из ра зи то по ра жа ва ју ће за са вре ме не де мо крат ске си сте ме, 
на из ве стан на чин про но се и до зу на ив ног оп ти ми зма. На и ме, гра-
ђа ни ма се, у пра вом сми слу те ре чи, оста вља је ди но мо гућ ност да 
вр ше из бор из ме ђу кан ди да та по ли тич ких стра на ка, па се не мо же 
го во ри ти о иза бра ни ци ма на ро да, већ о иза бра ни ци ма по ли тич ких 
стра на ка чи ји из бор гра ђа ни са мо по твр ђу ју.

Оста је ди ле ма ка ко по ти сну ти и убла жи ти оли гар хиј ску срж 
са вре ме них по ли тич ких си сте ма ко ји са мо по фор ми оста ју де мо-
крат ски пу тем пе ри о дич ног ор га ни зо ва ња из бо ра за пред став нич-
ке ин сти ту ци је. Јер, ка ко бе ле жи Вол цер (M.Walzer), „вла де су у 

1) D. Alt man, DirectDemocracyWorldwide, New York, 2011, p. 33.

2) М. Жив ко вић, Основитеориједржавеиправа, Бе о град, 2003, стр. 100.

3) Д. Сто ја но вић, Уставноправо, Књи га II, Ниш, 2007, стр. 46.
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прин ци пу де мо крат ске, пре ма (ли бе рал ној) те о ри ји ме шо ви те, а у 
прак си оли гар хиј ске“.4) Као је дан од мо гу ћих на чи на пре мо шћа-
ва ња све упа дљи ви јег ја за из ме ђу би ра ча, као но си ла ца су ве ре но-
сти, и њи хо вих пред став ни ка је сте по ку шај убла жа ва ња оту ђе но-
сти ин сти ту ци ја пред став нич ке де мо кра ти је об ли ци ма не по сред не 
де мо кра ти је. На и ме, уко ли ко су гра ђа ни не за до вољ ни ра дом ин-
сти ту ци ја пред став нич ке де мо кра ти је, њи ма мо ра би ти оста вље-
на мо гућ ност да ак ти ви ра ју сво ју су ве ре ну власт пре у зи ма њем 
од го вор но сти за до но ше ње нај ва жни јих по ли тич ких од лу ка пу тем 
на род не ини ци ја ти ве или ре фе рен ду ма. У том слу ча ју, до ла зи до 
по ду да ра ња иде ал ног но си о ца су ве ре не вла сти и ствар ног вр ши-
о ца др жав не вла сти (T.Maunz)5), што је иде ал, ко ји се, као и сва ки 
дру ги, не мо же у пот пу но сти оства ри ти, али се мо же на сто ја ти да 
му се у што ве ћој ме ри при бли жи.6) Обич но се сма тра да је јед-
на од основ них пре пре ка оте ло вље ња не по сред не де мо кра ти је у 
са вре ме ним ме га-др жа ва ма у су шти ни тех нич ке при ро де, јер је 
у др жа ва ма са ви ше ми ли о на или де се ти на ми ли о на ста нов ни ка, 
прак тич но не из во дљи ва. Ипак, мо гло би се за ми сли ти да се убр за-
ни тех но ло шки раз вој поч не у ве ћој ме ри ко ри сти ти као јед на од 
мо гућ но сти пре ва зи ла же ња по ме ну тог ја за, кроз по нов но ожи вља-
ва ње не по сред не де мо кра ти је атин ског ти па, са мо да нас у фор ми 
елек трон ске аго ре. 

КРАТАКТЕОРИЈСКИОСВРТ

Не спо ре ћи да је сло бо да ње на ба зич на вред ност, Пла тон је 
де мо крат ску вла да ви ну кри ти ко вао због пре те ра но сти ко ји ма је 
скло на. Пре те ра ност је из ра же на ка ко на по љу јед на ко сти, та ко и 
на по љу сло бо де. Та ко се, по ње го вом схва та њу, не при ме ре но из-
јед на ча ва ју си но ви са оче ви ма и оче ви са си но ви ма, стар ци са мла-
ди ћи ма и мла ди ћи са стар ци ма, до се ље ни ци са до мо род ци ма и ови 
са до се ље ни ци ма.7) Сто га, де мо кра ти ја је „див но др жав но уре ђе ње, 
анар хич но, ша ре но, ко је сви ма без раз ли ке, и јед на ки ма и не јед-
на ки ма, де ли не ка кву јед на кост“.8) Уз то, Пла тон је био ми шље ња 

4) На ве де но пре ма: D. Alt man, DirectDemocracyWorldwide, New York, 2011, p. 5.

5) Д. Сто ја но вић, op.cit., стр. 33.

6) Ви ше о то ме: Д. Си мо вић, „Пер спек ти ве раз во ја ин сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је“, 
Правнаријеч, 31/2012, стр. 221-223.

7) Пла тон,  Држава, 563a-b, Бе о град, 2002.

8)  Пла тон,  Држава, 558c. 
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да се де мо крат ски чо век за до во ља ва је ди но нео гра ни че ном сло бо-
дом. Због тих пре те ра но сти ко је су јој свој стве не, де мо кра ти ја се 
из о па чу је и пре тва ра у ти ра ни ју, јер пре те ра на сло бо да пре ра ста у 
пре те ра но роп ство, ка ко за по је дин ца, та ко и за др жа ву.9) На и ме, 
сло бо да омо гу ћа ва љу ди ма да се, ру ко во ђе ни сво јим при род ним 
на го ни ма, пре пу шта ју тре нут ним за до вољ стви ма због че га и ни је 
мо гу ће уста но ви ти по ре дак ко ји ће по чи ва ти на оп штој до бро би ти. 
Ари сто тел, та ко ђе, ни је био ни шта бла го на кло ње ни ји де мо кра ти-
ји, јер ју је, уз ти ра ни ју и оли гар хи ју, сма трао не ис прав ним об ли-
ком вла да ви не. Де мо кра ти ја је, по ње го вом ви ђе њу, из о па че ни об-
лик по ли те је ко ја по чи ва на оства ри ва њу оп ште ко ри сти. Као је дан 
од об ли ка де мо крат ског уре ђе ња Ари сто тел на во ди и де ма го шку 
де мо кра ти ју ко ја по сто ји та мо где вр хов на власт при па да ма си, а 
не за ко ну. „Де ма го зи су кри ви што на род не од лу ке има ју ве ћу моћ 
не го за кон, јер они пре но се сва пра ва на на род. На тај на чин и они 
са ми по ста ју моћ ни због то га што је вр хов на власт у ру ка ма на ро-
да, а они има ју нај ве ћи ути цај на ми шље ње на ро да, јер на род њих 
слу ша“.10) За то је мо гу ће ста ви ти знак јед на ко сти из ме ђу де ма го-
шке де мо кра ти је и ти ра ни је, јер обе на сто је да „угње та ва ју бо ље 
гра ђа не“. Да кле, вла да ви на ве ћи не ни је јем ство да ће до не те од лу-
ке би ти на оп шту ко рист, бу ду ћи да и она мо же би ти из о па че на у 
ти ра ни ју над ма њи ном.11)

Иако је атин ски мо дел не по сред не де мо кра ти је че сто био 
кри ти ко ван од  фи ло зо фа ко ји су жи ве ли у то вре ме и уоча ва ли 
ма не та квог по ли тич ког уре ђе ња, иде ја не по сред не де мо кра ти је је 
до жи ве ла ре не сан су у де лу Жан-Жак Ру соа, ко ји је очи глед но био 
ин спи ри сан узо ри ма ан тич ког све та, тач ни је ње го вом иде а ли зо ва-
ном сли ком. Иде ја на род не су ве ре но сти, прем да је би ла про кла-
мо ва на још у 13. ве ку, сво је ко нач но те о риј ско уоб ли че ње до би ја 
у Ру со о вом „Дру штве ном уго во ру“. Ру со је раз вио ову иде ју, та ко 
да на род ни је са мо из вор, не го и но си лац су ве ре но сти, тј. на род 
је и но си лац и вр ши лац су ве ре не вла сти, јер је су ве ре ност, ка ко 
ка же, не де љи ва.12) Од ба цив ши иде ју по ли тич ког пред став ни штва, 
Ру со је стао на ста но ви ште да је на род је ди ни за ко но да вац, је ди ни 

9) Пла тон,  Држава, 564а.

10) Ари сто тел, Политика, 1292a (IV, 4, 6) Бе о град, 1960.

11) Ви де ти: Д. Си мо вић, op.cit., стр. 226-227.

12) Ру со је кри ти ко вао по ли ти ча ре ко ји се слу же три ко ви ма и ства ра ју за блу ду о пој му су-
ве ре не вла сти „чи јим се де ло ви ма сма тра оно што су са мо ње не ма ни фе ста ци је“, Ж.Ж. 
Ру со, Друштвениуговор, Бе о град, 1993, стр. 44. Та ко ђе, Ру со до да је: „Они од су ве ре на 
чи не фан та стич но би ће, са ста вље но од де ло ва при ку пље них са свих стра на; то је као 
кад би са ста ви ли чо ве ка из ви ше те ла, од ко јих би јед но има ло очи, дру го ру ке, тре ће 
но ге и ни шта ви ше“, ibid.     
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ле ги тим ни су ве рен ко ји не по сред но скла па дру штве ни уго вор.13) 
„Су ве ре ни тет не мо же има ти пред став ни ке, из истог оног раз ло га 
из ко га не мо же ни да се оту ђи; он се у сво јој бит но сти на ла зи у оп-
штој во љи, а оп шту во љу не мо же ни ко за ми сли ти: она је или она 
са ма, или дру га; сре ди не не ма.“14) С об зи ром на то да на род у це ли-
ни, код Ру соа пред ста вља су ве ре на, еви дент но је ње го во за ла га ње 
за не по сред но уче шће свих гра ђа на у вр ше њу за ко но дав не вла сти, 
јер ка ко ка же „су ве рен и мо же да де ла са мо ка да је на род са ку пљен 
у јед ној скуп шти ни“.15) Ме ђу тим, Ру со је свој мо дел де мо кра ти је 
схва тао као иде ал ни об лик вла де, ко ји је ре ал но не мо гућ или је 
мо гућ у огра ни че ном оби му, у ма лим др жа ва ма. Је дан од глав них 
раз ло га ова квог не га тив ног ста ва, по ред пе си ми стич ног по гле да на 
љу де свог вре ме на, Ру со је ви део и у раз ло зи ма по ли тич ко-тех нич-
ке при ро де.16) „Ако се схва ти у стро гом сми слу ре чи, пра ва де мо-
кра ти ја ни је ни ка да по сто ја ла, ни ти ће икад по сто ја ти. Про тив но је 
при род ном по рет ку да ве ли ки број љу ди вла да над ма лим. Не мо же 
се за ми сли ти да на род оста не не пре кид но са ку пљен у јед ном те лу 
да би се ба вио јав ним по сло ви ма, и ла ко се мо же уви де ти да се у 
ту свр ху не би мо гли уста но ви ти од бо ри, а да се об лик упра ве не 
из ме ни.“17) 

Ме ђу тим, да нас се си ту а ци ја дра стич но про ме ни ла. Тех-
нич ки раз ло зи ви ше не пред ста вља ју та ко не пре мо сти ве пре пре ке 
раз ми шља њи ма о мо гућ но сти по врат ка не по сред не де мо кра ти је 
атин ског ти па. Иако Деј вид Хелд овај кла сич ни мо дел де мо кра-
ти је јед ним де лом ста вља у за бо рав, сма тра пре ва зи ђе ним и ве зу је 
за оп ште усло ве по сто ја ња, 18) ипак ни је ис кљу че но, ко ли ко год то 
де лу је уто пи стич ки, да би се у мо дер ним др жа ва ма мо гла де си ти 
ре ин кар на ци ја ова квог или ње му слич ног мо де ла не по сред не де-
мо кра ти је.

13) Ви де ти: Г. Ву ка ди но вић, Р. Сте па нов, Уводуфилозофијуправа, Но ви Сад, 2004, стр. 46.

14) Ж.Ж. Ру со, op.cit.,стр. 95.

15) Ви де ти: Г. Ву ка ди но вић, ЖанЖакРусоиприродноправо, Но ви Сад, 2005, стр. 103.

16) Ви де ти: Љ. Та дић, Филозофијаусвомвремену, Бе о град, 1998, стр. 101.

17) Ж. Ж. Ру со, op.cit.,стр. 74.

18) Пре ма ми шље њу Деј ви да Хел да, оп шти усло ви по сто ја ња ан тич ке де мо кра ти је су: ма-
ли град-др жа ва; ро бов ска при вре да ства ра сло бод но вре ме за гра ђа не; рад же на осло ба-
ђа му шкар це за јав не по сло ве; гра ђан ство је огра ни че но на ре ла тив но ма ли број осо ба. 
Ви де ти: Д. Хелд, Моделидемокрације, За греб, 1990, стр. 46, на ве де но пре ма: Г. Ву ка ди-
но вић, ТеоријадржавеиправаI, Но ви Сад, 2007, стр. 95.
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МОГУЋНОСТПОВРАТКААТИНСКОМ
МОДЕЛУНЕПОСРЕДНЕДЕМОКРАТИЈЕ

Пре са мо пе де се так го ди на чи ни ло се ап со лут но не мо гу ћим 
ус по ста вља ње не по сред не де мо кра ти је по атин ском узо ру. Јер, др-
жав но уре ђе ње у ко ме гра ђа ни не по сред но уче ству ју у вр ше њу др-
жав не вла сти би ло је ну жно по ве за но са ка рак те ром са мог по ли са, 
те ри ро ри јал ним и де мо граф ским об у хва том ма ле за јед ни це у ко јој 
су се мо гли оку пи ти сви гра ђа ни (пу но прав ни ати ња ни) и од лу чи-
ва ти о ва жним др жав ним пи та њи ма. По ра стом бро ја ста нов ни ка, 
на ро чи то у мо дер ним др жа ва ма, та кав мо дел де мо кра ти је се чи нио 
у нај ма њу ру ку тех нич ки нео др жи вим. Ме ђу тим, не тре ба из гу би-
ти из ви да чи ње ни цу да се не ка да шњи по лис да нас у ве ли кој ме ри 
при бли жа ва ко смо по ли су. У но во ство ре ном тех но ло шком окру же-
њу са вре ме не ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је отва-
ра ју се не слу ће ни по тен ци ја ли у ко рист ин сти ту ци ја не по сред не 
де мо кра ти је. На тај на чин се у ери гло ба ли за ци је, по ја вљу је низ 
но вих, бр жих, ефи ка сни јих и јед но став ни јих мо гућ но сти уче шћа 
гра ђа на у вр ше њу др жав не вла сти. Ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
мо гу има ти ве ли ки де мо кра ти зу ју ћи по тен ци јал као ме ди јум ко ји 
при бли жа ва гра ђа ни ма про цес по ли тич ког од лу чи ва ња, пре све га 
кроз раз не мо да ли те те елек трон ског гла са ња, елек трон ске по ли-
тич ке ин тер ак ци је, итд. Пр ви ко рак на том пу ту је већ учи њен: раз-
не фор ме дру штве них гру па, по пут Феј сбу ка и слич них, уве ли ко 
по чи њу да мо де лу ју по ли тич ке од но се и све че шће за да ју гла во бо-
љу (иза бра ним) упра вља чи ма, ко ји би же ле ли да из јед ног цен тра 
кон тро ли шу про це се у сво јој др жа ви, па и у це лом све ту (слу чај 
Ви ки ликс). Дух не по сред не де мо кра ти је као да је иза шао из бо це у 
ко јој је био за то чен ви ше од 2.000 го ди на.

Еле мен тар ни, пр ви ко рак на том ду гом мо гу ћем пу ту је ве-
ћа рас про стра ње ност мо де ла елек трон ског гла са ња. Та ко, на при-
мер, Кенг за кљу чу је да је елек трон ско гла са ње не из бе жно, јер има 
огром не пред но сти, ко је се на пр вом ме сту огле да ју у ве ли ком сма-
ње њу тро шко ва при ли ком гла са ња. Уме сто про би ја ња кроз град ску 
гу жву, мо же се без тро шко ва, ком фор но, гла са ти у пи џа ми пу тем 
елек трон ских уре ђа ја.19) Ин тер нет та ко ђе мо же по ве ћа ти пар ти-
ци па ци ју гра ђа на, не са мо олак ша ва њем гла са ња и сма њи ва њем 
тро шко ва, већ и по ну дом ве ћег бро ја мо гу ћих на чи на гла са ња (ин-
тер нет, СМС по ру ка ма, пу тем ди ги тал не те ле ви зи је, итд). То под-
ра зу ме ва да гра ђа ни мо гу гла са ти из сво јих ку ћа, кан це ла ри је или 
чак ка да су на од мо ру. Ин тер нет омо гу ћа ва и бо љу ин фор ми са ност 

19) J. Kang, “E-Ra cing E-Lec ti ons“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 2001, p. 1156.
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гра ђа на о јав ним ства ри ма, што зна чи да би гра ђа ни мо гли и да ди-
рект но уче ству ју у од лу чи ва њу о бит ним по ли тич ким пи та њи ма.20) 
Ме ђу тим, ова кав на чи на гла са ња има и сво је сла бе стра не, на шта 
ука зу ју, из ме ђу оста лих, Мо глен и Кар ла но ва. Основ ни про блем 
пред ста вља чи ње ни ца да гра ђа ни углав ном не ће гла са ти уко ли ко се 
не осе те пот пу но ин фор ми са ним и да ће углав ном гла са ти са „не“ 
уко ли ко не раз у ме ју про по зи ци је гла са ња.21) Дру ги про блем пред-
ста вља осла ња ње гра ђа ња на ми шље ње гру па са ко ји ма се иден-
ти фи ку ју. Нај ве ћи про блем, од ко га стра ху је и Кенг је сте, страх од 
„сај бер по пу ли зма“, од но сно бо ја зан од ти ра ни је ве ћи не.22)   

Ин тер нет гла са ње ни је ви ше пи та ње да ле ке бу дућ но сти 
и нај ра зви је ни јих зе ма ља по пут САД, већ тре ба би ти све стан да 
нам се та кав си стем са свим при бли жио (Есто ни ја,23) пре ми шља-
ња у Швај цар ској и е-гла са ње у пи лот кан то ни ма, пи лот е-гла са ње 
у Аустри ји, Не мач кој, Ве ли кој Бри та ни ји, Хо лан ди ји, ко ле ба ња у 
Нор ве шкој и дру гим скан ди нав ским зе мља ма).24) Пр ви оба ве зу ју-
ћи ин тер нет из бо ри на све ту су би ли ре а ли зо ва ни у САД у мар ту 
2000. го ди не. Ин тер нет гла са ње је би ло са мо јед на од оп ци ја за да-
ва ње гла са у Ари зо ни, по ред тра ди ци о нал них гла сач ких ли сти ћа. 
Из ла зност гра ђа на је би ла удво стру че на, ни су ре ги сто ва ни ха кер-
ски на па ди, а мла ђа по пу ла ци ја је по ка за ла на ро чи ту за ин те ре со-
ва ност и ен ту зи ја зам за ин тер нет гла са ње.25) 

Да ка ко, по сто ји и низ мо гу ћих при го во ра на ра чун елек-
трон ског си сте ма гла са ња, јер оно мо же угро зи ти основ на људ ска 
пра ва. Ин тер нет још увек ни је у пот пу но сти до сту пан сва ком по-
је дин цу (ка ко из тех нич ких и фи нан сиј ских раз ло га, та ко и због 
пси хо ло шког от по ра пре ма тех но ло шким но ви на ма, не до вољ ног 
по зна ва ња или пот пу не ин фор ма тич ке не пи сме но сти, итд.) што се 

20) E. Mo glen, P. Kar lan, „The Soul of a New Po li ti cal Mac hi ne: The On li ne, The Co lor Li ne and 
Elec tro nic De moc racy“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 2001, p. 1107.

21) Ibid., p. 1108-1109.

22) “Di rect de moc racy is the kis sing co u sin of tyranny of the ma jo rity”, J. Kang, op.cit., p. 1166.

23) „Ре пу бли ка Есто ни ја је би ла и је сте ши ро ко при зна та као пи о нир у е-вла да ви ни и по-
себ но е-де мо кра ти ји, што се од ра жа ва на на сло ви ма по пут ‘Eстонија: 10 го ди на од ко-
му ни зма до на пред не е-де мо кра ти је’. Та ко је Есто ни ја во де ћа др жа ва и у елек трон ском 
гла са њу, ко је је уве де но већ на на ци о нал ним из бо ри ма 2003. го ди не“, W. Drec hsler, Ü. 
Ma di se, “Elec tro nic Vo ting in Esto nia”, ElectronicVotingandDemocracy–AComparative
Analysis (ed. N. Ker sting, H. Bal der she im), New York 2004, p. 97. 

24) Ви де ти:  M. Al va rez, T. Hall, ElectronicElections–ThePerilsandPromisesofDigitalDe-
mocracy, Ox ford 2008, p. 78., 98. 

25) F. So lop, „Elec tro nic Vo ting in the Uni ted Sta tes: At the Le a ding Ed ge or Lag ging Be hind?“, 
ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnalysis (ed. N. Ker sting, H. Bal der she-
im), p. 61. О ово ме ви де ти: Д. Авра мо вић, „Елек трон ска де мо кра ти ја – пут ка не по сред-
ној де мо кра ти ји“, Правниживот12/2012.
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у ли те ра ту ри че сто озна ча ва као „ди ги тал на по де ла“ (digitaldivide) 
из ме ђу оних ко ји има ју и оних ко ји не ма ју при ступ ин тер не ту. „Ди-
ги тал на по де ла“ под ра зу ме ва ви ше аспе ка та. По ред гло бал не по де-
ле из ме ђу ви со ко ин ду стри ја ли зо ва них, бо га тих др жа ва и др жа ва у 
раз во ју, уну тар њих са мих је еви дент на по де ла из ме ђу раз ли чи тих 
ка те го ри ја љу ди. Фи зич ки рад ни ци, ста ри ји, си ро ма шни ји, ни ско 
обра зо ва ни, не за по сле ни по пра ви лу не ма ју при ступ ин тер не ту на 
по слу, ни ти има ју ве ли ко ин те ре со ва ње да га ко ри сте чак и ка да им 
је до сту пан на дру ги на чин (нпр. од ку ће, уко ли ко га ко ри сте дру ги 
чла но ви по ро ди це). Ја сно је да је љу ди ма ни жег со цио-еко ном ског 
ста ту са у мно го ма њој ме ри до сту пан ин тер нет, што по ка зу ју ис-
тра жи ва ња ко ја по твр ђу ју да је ин те р нет гла са ње на рас по ла га њу 
углав ном обра зо ва ни јим љу ди ма, бел ци ма и они ма са ве ћим при-
хо ди ма.26) На кра ју кра је ва, „ди ги тал на по де ла“ је мо гу ћа и уну тар 
гру па ко је има ју при ступ ин тер не ту, као и из ме ђу оних ко ји уче-
ству ју у по ли тич ком жи во ту пу тем ин тер не та и оних ко ји не ма ју 
же љу или има ју от пор да уче ству ју у та квом об ли ку ис по ља ва ња 
де мо кра ти је.27)

Све то мо же да угро зи са ме те ме ље де мо крат ског си сте ма ко-
ји по чи ва на јед на ко прав но сти и рав но прав но сти. Ова ква тех нич ка 
огра ни че ња мо гу да ути чу на гу би так ве ре у де мо крат ске про це ду-
ре и не при ко сно ве ност људ ских пра ва. Уоста лом, чак и у раз ви је-
ним, ин ду стри ја ли зо ва ним де мо кра ти ја ма ма њи на ста нов ни штва 
има при ступ ин тер не ту.28) Но, и ка да би се та окол ност узе ла са мо 
као при вре ме но огра ни че ње ко је ће у не кој бли ској бу дућ но сти би-
ти пре ва зи ђе но, с об зи ром на то да су елек трон ски ко му ни ка ци о ни 
апа ра ти све до ступ ни ји због енорм ног по јеф ти ње ња у крат ком вре-
мен ском ро ку, оста ју дру ги, озбиљ ни про бле ми.

Су штин ски про блем, ко ји је ве ро ват но и нај зна чај ни ји, ве-
зу је се за ве ли ке и при лич но ре ал не по тен ци јал не зло у по тре бе 
(мо гућ ност угро жа ва ња ано ним но сти из ра же не во ље гла са ча, мо-
гућ ност над гле да ња гра ђа на и угро жа ва ња њи хо ве при ват но сти, 
елек трон ске пре ва ре, на мер но иза зи ва ње тех нич ких про бле ма у 
не чи јем ин те ре су) ко је су у ста њу да бит но ути чу на ствар ну или 

26)  M. Al va rez, J. Na gler, „The Li kely Con se qu en ces of In ter net Vo ting for Po li ti cal Re pre sen ta-
tion“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 2001, p. 1119-1120. 

27) K. Grönlund, „Cyber Ci ti zens: Map ping In ter net Ac cess and Di gi tal Di vi des in We stern Euro-
pe“,  ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnalysis (ed. N. Ker sting, H. Bal der-
she im), p. 22.

28) Са мо је око 1/3 гра ђа на Европ ске Уни је (око 35%) при ја ви ло да ко ри сти ин тер нет и са-
мо че ти ри зе мље (Швед ска, Хо лан ди ја, Дан ска и Фин ска) мо гу се по хва ли ти ти ме да је 
ве ћи на њи хо ве по пу ла ци је on-line. R. Gib son, „In ter net vo ting and Euro pean Par li a ment 
elec ti ons“, TheEuropeanUnionande-Voting, (ed. F. Men dez, A. Trec hsel), Lon don - New 
York 2005, p. 45.
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ре ал но из ра же ну во љу би рач ког те ла. Из ја шња ва ње од ку ће или 
са рад ног ме ста би ите ка ко мо гло угро зи ти тај ност гла са ња, јер би 
гла са чи мо гли би ти под ве ли ким при ти ском или ути ца јем чла но ва 
по ро ди це или ко ле га, по го то во над ре ђе них. Све то би озбиљ но мо-
гло ути ца ти на не за ви сно фор ми ра ње ми шље ња гла са ча или на то 
да се они ус те жу да ис ка жу сво је искре но уве ре ње. 

Укљу чи ва ње ин тер нет из бо ра у по ли тич ки жи вот је са мо 
прет ход ни ко рак ка уво ђе њу на род ног од лу чи ва ња о свим бит-
ним пи та њи ма и ус по ста вља њу са вре ме не де мо крат ске по ли тич-
ке сце не, ко ја би се мо гла на зва ти „елек трон ска аго ра“.29) У но вим 
окол но сти ма пред из бор не кам па ње и ин фор ми са ње гра ђа на би се 
вр ши ло пре ко ин тер не та, уз све пред но сти и ма не ко је би је дан 
та кав по ли тич ки про цес но сио са со бом. Чи ње ни ца је да све ма ње 
љу ди гле да те ле ви зи ју, па на том тра гу по је ди ни ауто ри за кљу чу ју 
да, као што ла во ви ко ји ло ве мо ра ју пра ти ти ми гра ци је ан ти ло па 
од ко јих се хра не, та ко и по ли тич ке кам па ње мо ра ју пре у сме ри-
ти сво ју па жњу ка ин тер не ту.30) „Ва жност у ин тер нет кам па ња ма 
не ће би ти у то ме ко ли ко је нов ца кан ди дат има да би се бе пре по-
ру чио па жњи гла са ча кроз не же ље но ре кла ми ра ње пре ко те ле ви-
зи је, већ ко ли ко је ње го ва кам па ња атрак тив на, ин фор ма тив на и 
за бав на, те је вред ност ње го ве кам па ње у то ме ко ли ко ће вољ не 
па жње она иза зва ти.“У јед ном ова квом ино ви ра ном по ли тич ком 
окру же њу, по ли тич ка ин тер ак ци ја би до би ла но ве им пул се и усло-
ви ла но ва пра ви ла игре. Та ко би пред из бор ни про цес (pre-voting
sphere) под ра зу ме вао уче шће ба рем три кључ на ак те ра, од чи јег 
би ан га жо ва ња за ви сио де мо крат ски про цес. По ли тич ке стран ке 
и кан ди да ти би пред ста вља ли сво је елек трон ски ди зај ни ра не по-
ли тич ке про гра ме, док би net – гра ђа ни ко ри сти ли те ин фор ма ци-
је на ин тер не ту и уче ство ва ли у раз ли чи тим раз ме на ма ми шље ња 
на елек трон ским фо ру ми ма. Др жав ни ор га ни би има ли де ли ка тан 
за да так да од лу че да ли би уоп ште тре ба ло до зво ли ти пред из бор-
ну кам па њу. Уко ли ко би је при хва ти ли, мо ра ли би по ста ви ти но ва 
пра ви ла игре (нпр. ка ко обез бе ди ти пред из бор ни дан ћу та ња, уко-
ли ко би то уоп ште би ло мо гу ће), но ву вр сту кон тро ле и у це ло сти 
из но ва осми сли ти ка ко би она тре ба ло да из гле да.31) Ова кав мо дел 
ус по ста вио би елек трон ски по ли тич ки трг и де мо крат ску раз ме ну 

29) H. Buc hstein, „On li ne De moc racy, Is it Vi a ble? Is it De si ra ble? In ter net Vo ting and Nor ma ti-
ve De moc ra tic The ory“, ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnalysis (ed. N. 
Ker sting, H. Bal der she im), p.54.

30) D. Mor ris, „Di rect De moc racy and the In ter net“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 
2001, p.  1033.

31)  R. Ki es, H. Kri e si, „In ter net vo ting and opi nion for ma tion“, TheEuropeanUnionande-Vo-
ting (ed. F. Men dez, A. Trec hsel), p. 149.
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ми шље ња, уз ве ћу ин тер ак тив ност кан ди да та и би ра ча, а при том се 
не би ро бо ва ло огра ни че ном вре ме ну као у дру гим ме диј ским кам-
па ња ма. Те о риј ски се по ве ћа ва ве ро ват но ћа да би се на та кав тран-
спа рен тан на чин олак ша ло и фа во ри зо ва ло фор ми ра ње ква ли тет-
ни јег ми шље ња гла са ча. Под јед на ко до ступ на би би ла и ми шље ња 
не са мо по ли ти ча ра, већ и ис так ну тих но ви на ра, про фе со ра, екс-
пе ра та. Чак би и нај ма ње и си ро ма шне стран ке до би ле при ли ку 
да про мо ви шу сво је про гра ме под јед на ким усло ви ма. Све би то 
не сум њи во ути ца ло на ве ћу за ин те ре со ва ност и пар ти ци па ци ју 
гра ђа на у по ли тич ким про це си ма, па и у де ба та ма са по ли тич ким 
не ис то ми шље ни ци ма, ко је би се про те ком вре ме на ве ро ват но бо ље 
ар ти ку ли са ле, објек ти ви зи ра ле и ци ви ли зо ва ле.

Ме ђу тим, на том фо ну до ла зи се до ста ре те о риј ске ди ле ме о 
ком пе тент но сти гра ђа на за до но ше ње бит них по ли тич ких од лу ка. 
Ства ри о ко ји ма тре ба да се из ја сне мо гу би ти ису ви ше ком пли ко-
ва не за све о бу хват ну пер цеп ци ју про сеч ног homopoliticus-а, ко ји 
се не мо же по све ти ти ду бин ском са гле да ва њу узро ка, по сле ди ца, 
мо гу ћих из ла за и ње го вих кон се квен ци. На рав но, тај homopoliti-
cus не би био ни на лик оно ме ко га је по зна вао свет до са да, јер би 
исто вре ме но био и homointerneticus.32) Па ипак, и по ред то га што 
ће му до ступ ност ин фор ма ци ја би ти фа сци нант но ве ли ка, оста је 
је дан ва жан, не пре мо сти ви, при род ни ли мит: ка да ће и да ли ће, у 
сва ко днев ној бор би за обез бе ђи ва њем соп стве ног еко ном ског оп-
стан ка и ег зи тен ци је сво је по ро ди це, та кав чо век уоп ште би ти у 
ста њу да по све ти до вољ но вре ме на свим тим број ним, ви ше-ма ње 
зна чај ним ин фор ма ци ја ма ко је су му на до хват ру ке. Јер, оне се 
ви ше не бро је сто ти на ма и хи ља да ма, не го ми ли о ни ма по да та ка, 
и не да ју се кон зу ми ра ти у то ме оби му, по го то во од стра не по ли-
тич ког ама те ра. Уто ли ко ће ак ту ел ни ја би ти опо ме на ко ју су пре 
до ста вре ме на из ре кли по је ди ни те о ре ти ча ри, по пут Нор бер та Бо-
биа, да гра ђа ни то ком да на не ма ју до вољ но вре ме на да раз мо тре 
сва пи та ња ко ја тре ба да бу ду ста вље на на гла са ње.33) Ме ђу тим, на 
те о риј ском ни воу мо гло би се раз ми шља ти о уво ђе њу јед ног да на, 
на при мер не де ље, ка да би се гра ђа ни, са мо не ко ли ко са ти ба ви-
ли по ли тич ким од лу чи ва њем, уко ли ко се код њих ство ри свест да 
ће то уисти ну ути ца ти на њи хо ве жи во те. Уко ли ко гра ђа ни има ју 
ком пе тент но сти да иза бе ру сво је пред став ни ке, за што не би би ли 
спо соб ни и да са мо стал но уче ству ју у  по ли тич ком од лу чи ва њу? 

32) Ви де ти: Д. Авра мо вић, op.cit.

33) N. Bob bio, TheFutureofDemocracy.ADefenceoftheRuleoftheGames, Min ne a po lis 1987, 
на ве де но пре ма: F. Men dez, A. Trec hsel, „The Euro pean Union and e-vo ting: up gra ding 
Euro-elec ti ons”, TheEuropeanUnionande-Voting, (ed. F. Men dez, A. Trec hsel), p. 4.
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На рав но, по сто ји и низ дру гих мо гућ но сти ко је би мо гле от-
кло ни ти или ба рем убла жи ти је дан ова ко фун да мен тал ни при го-
вор. Је дан број пи са ца ре ше ње на ла зи у то ме што би се гра ђа ни ма 
учи ни ле до ступ ним све де не ин фор ма ци је при ла го ђе не по тре ба ма 
про сеч ног гла са ча, ко је би му омо гу ћи ле ре ле вант но пред зна ње, 
чи ме би му се олак шао из бор.34) Ме ђу тим, ова кво ви ђе ње вр ло је 
под ло жно кри ти ци, јер би сва ка се лек ци ја до ступ них ин фор ма ци ја 
но си ла са со бом и мо гућ ност зло у по тре бе. Ко има моћ, од но сно 
пра во да вр ши та кву се лек ци ју ин фор ма ци ја, тај би сва ка ко био у 
мо гућ но сти да, ба рем у од ре ђе ном оби му, об ли ку је јав но мње ње и 
по ли тич ку во љу ко је би те ин фор ма ци је ге не ри са ле. Мно го број на 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња ука зу ју на то да и ре ла тив но не ин фор ми-
са ни гра ђа ни мо гу да ко ри сте де ло ве ин фор ма ци ја (ин фор ма ци о не 
пре чи це) као за ме ну за де таљ не ин фор ма ци је ко је прет хо де до но-
ше њу по ли тич ке од лу ке. То се на ро чи то огле да у иден ти фи ко ва-
њу са гру па ма ко је по др жа ва ју или се про ти ве од ре ђе ним ме ра ма. 
„Та кви до ка зи оја ча ва ју тврд њу да гла са чи са очи глед но ни ским 
ни во ом по ли тич ких ин фор ма ци ја, мо гу ко ри сти ти ин фор ма ци о не 
пре чи це ка ко би ими ти ра ли гла сач ко по на ша ње ко ме би ина че би-
ли из ло же ни уко ли ко би би ли ин фор ми са ни као нај бо ље ин фор-
ми са на осо ба у том ис тра жи ва њу.“35) На тај на чин се овим ис тра-
жи ва њем и ње го вом ар гу мен та ци јом на сто је де ли мич но укло ни ти 
сте ре о ти пи о не ком пе тент но сти гла са ча, ма да не де лу ју до кра ја 
увер љи во.

Чи ње ни ца је да да нас на род на ини ци ја ти ва, као јед на од ин-
сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је, на ро чи то у за пад ним дру штви-
ма, спа да ме ђу глав не ко рек ти ве и огра ни че ња за ко но дав не вла-
сти.36) Ини ци ја ти ва у прак си про из во ди дво стру ке ефек те. С јед не 
стра не њо ме се под сти чу по ли тич ке ме ре са ко ји ма су са гла сни 
гра ђа ни, док с дру ге стра не она ути че на по на ша ње и ста во ве за-
ко но дав ства.37) Ка да је пред ло же но уво ђе ње на род не ини ци ја ти ве у 
САД по чет ком 20. ве ка, по сто ја ла је бо ја зан да ће се она пре тво ри-
ти у сред ство спро во ђе ња со ци ја ли стич ке иде о ло ги је. „Уко ли ко би 
се со ци ја ли зам ика да увео у САД – уко ли ко је уоппште мо гу ће да 

34) R. Ki es, H. Kri e si, op.cit., p. 160.

35) A. Lu pia, J. Mat su sa ka, „Di rect De moc racy: New Ap pro ac hes to Old Qu e sti ons“, AnnualRe-
viewofPoliticalScience, Vol. 7, 2004, p. 468.

36) У САД ре кор дер у раз ви је но сти ин сти ту ци ја не по сред не де мо кра ти је је др жа ва Оре гон. 
Оре гон има нај ве ћи број на род них ини ци ја ти ва у Аме ри ци. У пе ри о ду од 1904-2000 у 
Оре го ну је под не то чак 318 ини ци ја ти ва. Ви де ти: C. Ho esly, „Re for ming Di rect De moc-
racy: Les sons From Ore gon“, CaliforniaLawReview, Vol. 93, 2005, p. 1196.

37)  A. Lu pia, J. Mat su sa ka, op.cit., p. 472. 
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бу де ус по ста вљен – то би би ло кроз ини ци ја ти ву и ре фе рен дум.”38) 
Ме ђу тим, не би се мо гло ре ћи да је ини ци ја ти ва ис кљу чи во иде о-
ло шко оруж је. Она је и ко рек тив на ин сти ту ци ја ко ја за ко но дав ну 
власт при бли жа ва гра ђа ни ма, уко ли ко се пре ви ше оту ђи и уда љи 
од њи хо вих ста во ва. Та ко гра ђа ни до би ја ју још јед ну оп ци ју о ко јој 
тре ба да се из ја сне, а не са мо да без у слов но при хва те од лу ке ле ги-
сла ти ве.   

У САД се на ро чи то стра ху је од ути ца ја круп ног ка пи та ла 
и по је ди нач них ин те ре са на на род не ини ци ја ти ве. Не сум њи во у 
САД по сто ји је дан вид ку по ви не гла са ча, ка ко би се под ста кло по-
кре та ње не ке ини ци ја ти ва.39) Ме ђу тим, с дру ге стра не ис тра жи ва-
ња ука зу ју на то да ка да гла са чи не мо гу да пред ви де по ли тич ке 
по сле ди це не ке од лу ке, они нај че шће гла са ју про тив ње. На и ме, 
би ра чи се ве зу ју за по ли ти ку ко ју су ис ку си ли, упра во за ону ко ја 
ће се на ста ви ти уко ли ко ини ци ја ти ва не успе. Са мим тим, и ула-
га ње ве ли ких су ма нов ца, ка ко би не ка ини ци ја ти ва ус пе ла, чи ни 
гла са че још ви ше збу ње ним и не по вер љи вим, та ко да ће се и та да 
опре де ли ти за statusquo и гла са ти про тив.40) У сва ком слу ча ју, ути-
ца ји раз ли чи тих ин те ре сних гру па су не из бе жни. Ка ко по је ди ни 
ауто ри за кљу чу ју, оста је отво ре но са мо пи та ње да ли раз ли чи ти 
ин те ре сни сна жни је ути чу на за ко но дав ну власт или на про цес 
под но ше ња на род них ини ци ја ти ва.41) 

Ме ђу тим, елек трон ске ини ци ја ти ве (е-пе ти ци је), ко ји ма се у 
од ре ђе ној ме ри сма њу је мо гућ ност ку по ви не гла са ча, су већ уве-
ли ко у упо тре би у Ен гле ској. Учи та ва њем од ре ђе не ин тер нет стра-
ни це42) се на вр ло јед но ста ван на чин мо же на пра ви ти елек трон ска 
пе ти ци ја о би ло ком пи та њу ко је је у над ле жно сти Вла де. Ка да за 
не ку пе ти ци ју елек трон ски гла са 100.000 гра ђа на, она мо ра би ти 
раз ма тра на од стра не пред став нич ког до ма Пар ла мен та. 

На сли чан на чин би се мо гла отво ри ти мо гућ ност и за уво ђе-
ње елек трон ског ре фе рен ду ма, где би се гра ђа ни не по сред но из ја-
шња ва ли о не ким бит ним по ли тич ким пи та њи ма или о до но ше њу 
не ког прав ног ак та, мно го че шће не го што се да нас те ин сти ту ци је 
не по сред не де мо кра ти је ко ри сте. Не ка ис тра жи ва ња ука зу ју да се 
ин сти ту ци је не по сред не де мо кра ти је да нас при ме њу ју при бли жно 

38) J. Boyle, TheInitiativeandReferendum:ItsFolly,Fallacies,andFailure, Co lum bus, OH: 
Smythe, 1912, p. 29, на ве де но пре ма: A. Lu pia, J. Mat su sa ka, op.cit., p. 473.

39) C. Ho esly, op.cit., p. 1193.

40)  A. Lu pia, J. Mat su sa ka, op.cit., 471.

41)  Ibid., 477-478.

42)  http://epetitions.direct.gov.uk/
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два пу та уче ста ли је не го ли пре пе де се так го ди на, а чак че ти ри 
пу та че шће не го ли што је то био слу чај на по чет ку XX ве ка.43) 
При ста ли це „ре фе рен дум ске де мо кра ти је“, као глав не ар гу мен-
те у при лог овог мо де ла де мо кра ти је ис ти чу: об у зда ва ње све мо-
ћи пар ла мен та и по ја ча ну од го вор ност пар ла мен та у за ко но дав ној 
де лат но сти, спре ча ва ње ко руп ци је, сма њи ва ње ути ца ја стра на ка у 
за ко но дав ном про це су, еду ка тив ни ути цај на гра ђа не, ко ји мо ра ју 
по ста ти ин фор ми са ни ји и оп ште ја ча ње ста бил но сти у дру штву.44) 
Ре фе рен дум, као је дан од ме ха ни за ма ко ји омо гу ћа ва да на род не-
по сред но вла да, има и ту пред ност што по чи ва на уве ре њу нај ве-
ћег бро ја гра ђа на да од лу ка ко ју они са ми до не су има сна жни ји 
ле ги ти ми тет не го ли од лу ка ко ју до но се њи хо ви пред став ни ци.45) 
За Дај си ја (A. Di cey) је ре фе рен дум пред ста вљао сред ство за у зда-
ва ња ти ра ни је по ли тич ких стра на ка.46) Овај ар гу мент афир ми са ња 
ре фе рен ду ма за пра во по чи ва на две не спор не прет по став ке: пр во, 
по ли тич ке од лу ке тре ба да има ју што је мо гу ће ви ши сте пен ле ги-
тим но сти; и дру го, нај ви ши сте пен ле ги тим но сти се по сти же до-
но ше њем од лу ка не по сред но од стра не гра ђа на.47) До дај мо: ле ги-
ти ми тет од лу ка је уто ли ко ве ћи уко ли ко је ве ћи број оних ко ји су се 
из ја сни ли о од ре ђе ном пи та њу, а ин тер нет ме ха ни зми омо гу ћа ва ју 
упра во по ве ћа ње про цен та оних ко ји ће се укљу чи ти у по ли тич ки 
про цес. Не спор но је и то да би од лу чи ва ње пу тем on-lineре фе рен-
ду ма би ло мно го лак ше и јеф ти ни је ре а ли зо ва ти. С об зи ром на то 
да ова кав на чин од лу чи ва ња не ко шта мно го, ми сли не ких пи са ца 
се жу чак до иде је о уво ђе њу са вре ме ног об ли ка не по сред не де мо-
кра ти је ко ји би се мо гао на зва ти „ин стант де мо кра ти јом“, где би се 
гра ђа ни мо гли сва ко днев но ре фе рен дум ски из ја шња ва ти.48) Ак тив-
на пар ти ци па ци ја гра ђа на у по ли тич ком жи во ту на је дан ова кав на-
чин до во ди ла би до ко ре ни те тран сфор ма ци је по ли тич ког про це са 
и пред став нич ке де мо кра ти је, али и до су штин ске де мо кра ти за ци је 
по ли ти ке и ње ног при бли жа ва ња по је дин ци ма, а ти ме и на ро ду у 
це ли ни као но си о цу су ве ре ни те та. 

43)  D. Alt man, op.cit., p. 65.

44)  М. Јо ва но вић, „Об ли ци ди рект не де мо кра ти је – на род на ини ци ја ти ва и ре фе рен дум“, 
Српскаполитичкамисао4/2011, стр. 40.

45)  D. Bu tler, A. Ran ney, ReferendumaroundtheWorld, Lon don, 1994, p. 14.

46)  Ви де ти: M. Qvor trup, Acomparativestudyofreferendums, Man che ster, 2002, p. 54.

47)  D. Bu tler, A. Ran ney, Referendums–AComparativestudyofPracticeandTheory, Was hing-
ton, 1980, p. 24.

48)  N. Ker sting,  R. Le e nes, J. Sven sson, „Con clu si ons: Adop ting Elec tro nic Vo ting – Con text 
Mat ters“, ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnalysis (ed. N. Ker sting, H. 
Bal der she im), p. 280; Ви де ти и: N. Ker sting, H. Bal der she im, „Elec tro nic Vo ting and De-
moc ra tic Is su es: An In tro duc tion“, ElectronicVotingandDemocracy–AComparativeAnaly-
sis (ed. N. Ker sting, H. Bal der she im), p. 3.
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У САД већ по сто ји прак са уво ђе ња јед не вр сте не фор мал ног, 
при ват ног ре фе рен ду ма. Он је укљу чио ве ли ки број гла са ча, ко ји су 
се из ја шња ва ли о раз ли чи тим по ли тич ким пи та њи ма. На и ме, Дик 
Мо рис је још 1999. го ди не осно вао веб сајт под на зи вом vote.com, 
у окви ру ко га су ко ри сни ци мо гли да се уло гу ју и ре фе рен дум ски 
из ја сне о по је ди ним ва жним др жав ним и фе де рал ним пи та њи ма. 
Пре ма тврд ња ма вла сни ка овог сај та, већ на кон 11 ме се ци ра да, ви-
ше од ми ли он љу ди се ре ги стро ва ло и при сту пи ло из ја шња ва њу о 
раз ли чи тим по ли тич ким те ма ма.49) Сва ко га да на овај сајт по ста вља 
но ва по ли тич ка пи та ња ве за на за са му др жа ву и по зи ва ко ри сни ке 
да гла са ју, а не ко ли ко пу та не дељ но по ста вља ју се ре фе рен дум-
ска пи та ња о спор ним ства ри ма у сва кој од 50 др жа ва.50) Ме ђу тим, 
тре ба има ти у ви ду да се, по ред по ли тич ких пи та ња, на овом сај ту 
ну де на раз ма тра ње и пи та ња ве за на за спорт, за ба ву, би знис, тех-
но ло ги ју, пу то ва ња, итд. Vote.com, на кон из ја шња ва ња гра ђа на о 
по ли тич ким пи та њи ма, ша ље e-mailпред став ни ци ма гра ђа на, ка-
ко би их упо знао са ре зул та ти ма гла са ња, од но сно са ста вом би ра-
ча у по гле ду по је ди них пи та ња.51) На та кав на чин се при бли жа ва ју 
би ра чи сво јим пред став ни ци ма а, ка ко за кљу чу је овај аутор, ка да 
кан ди дат има e-mail ли сту за свој округ, он мо же до пре ти до сво јих 
би ра ча у сва ком тре нут ку и оста ви ти чак и ви део по ру ку са же ље-
ном са др жи ном, све то без тро шко ва.52)

Шварц, је дан од глав них Мо ри со вих кри ти ча ра, ко ји га 
ина че на зи ва ин тер нет про ро ком, у јед ном свом ра ду на сто ји да 
у ве ли кој ме ри оспо ри Мо ри со во ис тра жи ва ње. Као пр во, Шварц 
ука зу је на већ по ме ну ти про блем „ди ги тал не по де ле“, при че му 
ис ти че да 57% оних ко ји тре нут но не ма ју при ступ ин тер не ту, ни 
не на ме ра ва ју да га до би ју, су углав ном ли ца ни жег со цио-еко ном-
ског ста ту са.53) С об зи ром на не јед нак при ступ ин тер не ту по ста вља 
се пи та ње ре пре зен та тив но сти ре зул та та ин тер нет гла са ња. Ме ђу-
тим, глав на ме та кри ти ке код ин тер нет гла са ња је усме ре на на оно 
што Шварц на зи ва framingeffect.54) На и ме, они ко ји по ста вља ју пи-
та ња око ко јих се тре ба из ја сни ти пу тем on-lineре фе рен ду ма, у 
ве ли кој ме ри мо гу ути ца ти на ис хо де гла са ња, а че сто би ва ју и под 
ути ца јем раз ли чи тих ин те ре сних гру па. Су штин ски про блем пред-

49) D. Mor ris, op.cit., 1041.

50) Ibid.

51) Ibid.

52) Ibid., 1042.

53) P. Schwartz, „Vo te.com and In ter net Po li tics: A Com ment on Dick Mor ris’s Ver sion of In ter-
net De moc racy“, LoyolaofLosAngelesLawReview,Vol. 34, 2001, p. 1080.

54) Ibid., 1081.
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ста вља пи та ње: ко на кра ју од лу чу је – да ли гра ђа ни ко ји уче ству-
ју у елек трон ском ре фе рен ду му или про вај дер ин фор ма ци ја, ко ји 
(мо же да) вр ши ма сов ну on-line ин док три на ци ју гра ђа на, у нај го-
рем сце на ри ју, а у нај бо љем слу ча ју ад ми ни стри ра про цес уз мо-
гу ће по ру че не или не же ље не гре шке. Ме ђу тим, као и код на род не 
ини ци ја ти ве, те ути ца је је мо гу ће убла жи ти, али не и пот пу но из-
бе ћи. С дру ге стра не, чак ни на род ни пред став ни ци, као и њи хо ве 
стран ке, у усло ви ма пред став нич ке де мо кра ти је, че сто ни су иму ни 
на ути ца је еко ном ских цен та ра мо ћи. Мо гло би се чак за кљу чи ти 
да се дис пер зи јом про це са од лу чи ва ња на ве ли ки број љу ди умно-
го ме оте жа ва про дор раз ли чи тих ин те ре сних гру па у за ко но дав ни 
про цес.

*

Је дан од кључ них те о риј ских ар гу ме на та про тив не по сред не 
де мо кра ти је је сте бо ја зан од ти ра ни је ве ћи не. У да на шње вре ме 
та ква ар гу мен та ци ја по ста је нео др жи ва. Не по сто ји ни је дан сна-
жан ра ци о нал ни ар гу мент ко јим се мо же до ка за ти да је ти ра ни-
ја ма њи на бо ља од ти ра ни је ве ћи не. У сва ком слу ча ју, ја сно је да 
тре ба из бе га ва ти сва ки вид ти ра ни је, што би се ве ро ват но мо гло 
да нас нај бо ље по сти ћи ус по ста вља њем on-line кон сен зу са, ко ји би 
под се ћао на са вре ме ну, уса вр ше ну ва ри јан ту Ру со о вог дру штве ног 
уго во ра и по и ма ња су ве ре но сти као вр ше ња оп ште во ље. У ци љу 
по сти за ња пот пу не јед на ко сти гра ђа на, пот пу ног ле ги ти ми те та др-
жав них од лу ка, спре ча ва ња де фор ми са ња во ље гра ђа на од стра не 
пред став ни ка, мо гу ће је да би има ла сми сла на сто ја ња ка по нов-
ном ус по ста вља њу не по сред не де мо кра ти је и об ли ко ва ња нај ве ћег 
бро ја љу ди у оне ко ји су politicoi. То би се мо жда за по че так мо гло 
по сти ћи огра ни ча ва њем ути ца ја пред став нич ког те ла, па ра лел ним 
ус по ста вља њем „елек трон ске аго ре“ и ши ро ком упо тре бом елек-
трон ског ре фе рен ду ма. Гра ђа ни би се мо гли са мо пар са ти не дељ-
но ба ви ти по ли тич ким жи во том, кроз ин тер нет гла са ње о ак ту ел-
ним пи та њи ма ко ја су по ста вље на на веб пор та ли ма. Ал тер на тив ни 
пред ла га чи за ко на би мо гли би ти вла да (ко ја би би ла не по сред но 
би ра на од стра не гра ђа на) и на род кроз елек трон ске ини ци ја ти ве. 
Ста во ви усво је ни на „елек трон ској аго ри“ ре фе рен дум ским из ја-
шња ва њем би мо ра ли би ти оба ве зу ју ћи за пред став нич ко те ло. На-
рав но, ова кве за ми сли би би ло ну жно пр во по ку ша ти ре а ли зо ва ти 
на ло кал ном ни воу, где су гра ђа ни за ин те ре со ва ни ји за од лу чи ва ње 
о пи та њи ма ко ја се не по сред но њих ти чу. Ме ђу тим, conditiosine
quanonова квог или ње му слич ног мо де ла де мо кра ти је би мо ра ло 
би ти ком пју тер ско опи сме ња ва ње гра ђа на и ве ћа до ступ ност ин-
тер не та, ка ко би се пре ва зи шао про блем ди ги тал не по де ле.
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Да та ква на сто ја ња у све ту већ по сто је све до чи и ве ли ки број 
струч них удру же ња, ко ја де лу ју у ци љу по нов не афир ма ци је раз-
ли чи тих ви до ва не по сред не де мо кра ти је. Је дан од ли де ра на по-
љу не по сред не де мо кра ти је је и C2D(CentreforResearchonDirect
Democracy) ко ји је осно ван још 1993. го ди не у окви ру де парт ма на 
за Устав но пра во на же нев ском уни вер зи те ту. Ова ор га ни за ци ја је 
ко ор га ни за тор са IRI(Initiative&ReferendumInstitute–Universityof
SouthernCalifornia)ме ђу на род не кон фе рен ци је под на зи вом `2012
GlobalForumonModernDirectDemocracy -WorldConferenceon
CitizensParticipation`, ко ја би тре ба ло да бу де одр жа на у но вем бру 
ове го ди не у Уру гва ју. Мо жда ће та ква или слич на на сто ја ња омо-
гу ћи ти да се у бли ској бу дућ но сти учи ни још бар је дан ма ли ко рак 
ка по нов ном афир ми са њу и ре ви та ли за ци ји не по сред не де мо кра-
ти је, у пот пу но но вим усло ви ма, окру же њу и тех нич ком ам би јен ту, 
али са слич ном, ако не и истом основ ном иде јом – на род тре ба да 
бу де и но си лац и вр ши лац су ве ре но сти.

DragutinAvramovic,DarkoSimovic

PEOPLEASTHEHOLDERANDPERFORMER
OFSOVEREIGNTY–REANIMATION

OFDIRECTDEMOCRACY

Summary
The aut hors exa mi ne pos si bi lity of di rect de moc racy re vi val in 

con tem po rary en vi ron ment. Ba sed upon tho ught that per for man ce of 
so ve re ign po wer sho uld not be pla ced too far from the pe o ple as the 
real hol der of so ve re ignty, they fo ster idea of a wi der use of in sti tu-
ti ons typi cal for di rect de moc racy. They sug gest that it might be the 
first step to wards re vi ta li za tion of an ci ent At he nian type of de moc racy 
in new cir cum stan ces. Along with the fast tec hno lo gi cal de ve lop ment 
and ex pan si on of new in for ma tion tec hno lo gi es, tec hni cal li mi ta ti ons 
are not a vast ob stac le anymo re in esta blis hing so met hing what co uld 
be qu a li fi ed as an “elec tro nic ago ra”. Elec tro nic po pu lar ini ti a ti ves and 
elec tro nic re fe ren dums co uld be be co me qu ick, ef fi ci ent and inex pen si-
ve mo des in ac qu i ring so cial con sen sus upon the most im por tant le gal 
and po li ti cal is su es. The aut hors hold that a kind of Ro us se au’s so cial 
con tract co uld ha ve a chan ce to be re a li zed in a cyber spa ce, thro ugh a 
kind of cyber ec cle sia.
Key words: Po pu lar so ve re ignty; Di rect de moc racy; Elec tro nic de moc racy; 

Po pu lar ini ti a ti ve; Re fe ren dum.
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Resume
Exi sting di scre pancy bet we en an ideal and real hol der of pe-

o ple’s so ve re ignty be longs to ut most is su es of con tem po rary the ory. 
To eli mi na te gap bet we en no mi nal hol der of so ve re ignty and real per-
for mer of so ve re ignty lo oks li ke a mis sion im pos si ble. This pro blem 
is par ti cu larly ac tual in con tem po rary re pre sen ta ti ve de moc ra ci es, as 
most mo dern con sti tu ti ons proc la im pe o ple’s so ve re ignty prin ci ple. A 
pos si ble mo de to over co me the gap bet we en vo ters, as so ve re ignty hol-
ders, and the ir re pre sen ta ti ves, as so ve re ignty per for mers, is an at tempt 
to sof ten ali e na tion of re pre sen ta ti ve de moc ra ci es by so me forms of 
di rect de moc racy.

Not mo re than abo ut fifty years ago it se e med that it is ab so lu tely 
unat ta i na ble to esta blish de moc racy ac cor ding to the an ci ent At he nian 
mo del. For sta te or ga ni za tion in which ci ti zens di rectly ta ke part in per-
for ming sta te po wer was clo sely con nec ted to the cha rac ter of po lis it-
self. Its ter ri to rial and de mo grap hic si ze of a small com mu nity ena bled 
all ci ti zens to gat her and de ci de upon cru cial sta te is su es. The si ze of 
mo dern sta tes lo o ked li ke in sur mo un ta ble ob stac le, and the re fo re that 
form of de moc racy was con si de red at le ast tec hni cally im pos si ble. Ho-
we ver in con tem po rary tec hno lo gi cal so ci e ti es the re is a gro wing pos si-
bi lity that new in for ma tion and com mu ni ca tion tec hno lo gi es may af fect 
in sti tu ti ons of di rect de moc racy. They may ha ve a hu ge de moc ra ti zing 
po ten tial as a me di um which gets clo ser ci ti zens to the po li ti cal de ci-
sion ma king pro cess, par ti cu larly thro ugh dif fe rent mo des of elec tro nic 
vo ting, elec tro nic po li ti cal in ter ac tion, etc.

In or der to ac hi e ve full equ a lity of ci ti zens and com ple te le gi ti-
macy of sta te de ci si ons, avo i ding de for ma tion of ci ti zens will by the ir 
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re pre sen ta ti ves, new tec hni cal pos si bi li ti es are at hand. They may en-
co u ra ge ef forts to wards re-esta blis hment of di rect de moc racy, trying 
to sha pe most part of con tem po rary ci ti zens to be co me politikoi, both 
hol ders and per for mers of so ve re ignty. A step in that di rec tion might 
be at first pa ral lel esta blis hment of “elec tro nic ago ra” and wi der use 
of elec tro nic re fe ren dums or elec tro nic po pu lar ini ti a ti ves, ne vert he less 
how fu tu ri stic they may still lo ok li ke.

* Овај рад је примљен 21. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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