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ЛЕ ГИ ТИ МИ ТЕТ У ПО ЛИ ТИЧ КОМ  
ЖИ ВО ТУ СР БИ ЈЕ - ЈЕД НО ВИ ЂЕ ЊЕ**

Са же так

Легитимитет је један од најчешће заступљених и
истовременонајзначајнијихпојмоваудруштвенимнаукама
уопште.Натемељулегитимитетакојијемењаосвојоснов
у историји почива целокупан друштвени, па самимтим и
политичкипоредак.Утекстусепослекраћетеоријскеана
лизеразматрајупосебноупечатљивислучајевинелегитим
ногпоступањаразличитихполитичкихактераиинститу
ција.Легитимитетјесложенакатегоријакојајеподложна
непрестаној провери и учвршћивању, првенствено путем
народног изјашњавањана изборимаи референдумима, али
и законитим деловањем институција као и одржавањем
каквогтаквог додира са грађанима и реалношћу уопште.
Утексту су одабрани одређени, по нашеммишљењу, врло
битнипојмовикојиумањојиливећојмериутичуналегити
митетједногдржавноправногпореткаиинституцијакао
његовихсаставнихделова.
Кључнеречи: легитимитет, легалитет,политичкеинсти

туције,факторилегитимитета.
Ети мо ло шки гле да но, ла тин ска реч lex(за кон) је за јед-

нич ка ка ко пој му ле ги ти ми те та, та ко ре ци мо и ле га ли те та. 
Оба два срод на пој ма, иако за јед нич ког је зич ког по ре кла, 
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има ју ја сно одво је на зна че ња у до ме ну прав них и по ли ти ко-
ло шких на у ка. Легалитетозна ча ва за ко ни тост, од но сно по-
сту па ње у скла ду са ва же ћим за кон ским и прав ним нор ма ма 
уоп ште. С дру ге стра не, легитимитет пре вас ход но зна чи 
при хва тљи вост, до пу ште ност, оправ да ност и слич но. Из ово-
га не дво ми сле но про из и ла зи да ле га ли тет има пре те жно фор-
мал ну ди мен зи ју, тач ни је ин си сти ра се на фор мал ној стра ни 
од но са - ле гал но је оно за шта се утвр ди да је у скла ду с ва-
же ћим прав ним нор ма ма, не за ви сно од то га ка кве су до тич-
не нор ме. С дру ге стра не, вр ло че сто ни је ла ко, од но сно по 
пра ви лу је то увек те же не го код ле га ли те та, уста но ви ти ко је 
по на ша ње или по сту па ње је ле ги тим но или ни је. ,,Са ста но-
ви шта прав не си гур но сти, не спор но је да ле га ли тет тре ба да 
има пред ност у од но су на ле ги ти ми тет.’’1 Да кле, оно што је 
фор мал но по сма тра ју ћи ле гал но не мо ра би ти и ле ги тим но 
и обр ну то, не што што де лу је као оправ да но или при хва тљи-
во не мо ра исто вре ме но би ти у скла ду са за ко ном.2 Ле ги ти-
ми тет се мо же од ре ди ти као ,,при ста нак при пад ни ка јед не 
по ли тич ке за јед ни це тј. др жа ве, на по сто је ће ин сти ту ци је 
вла сти и њи хо ве вр ши о це за то што су у са гла сно сти са не-
ким ви шим на че ли ма (прав де, де мо кра ти је, јед на ко сти) или 
што су обра зо ва ни по од ре ђе ним про це ду рал ним пра ви ли-
ма (на ви ше стра нач ким из бо ри ма, на сло бод ним из бо ри ма, 
пред ста вља њем свих ре ле вант них дру штве них ску пи на).’’3 
До ду ше, ни је зго рег по ме ну ти и чи ње ни цу да у по је ди ним 
за пад ним је зи ци ма се ова два из ра за упо тре бља ва ју на на-
чин ко ји би у да тој си ту а ци ји у срп ском струч ном из ра жа-
ва њу изазваo мо жда за бу ну или кон фу зи ју. Та ко на при мер 
у фран цу ском је зи ку се ка же ‘’fils illégi ti me’’ за ван брач ног 
си на, или у ита ли јан ском ‘’illegittimità’’ за не за ко ни тост, или 
пак у ен гле ском ‘’il le gi ti ma te ac tion’’ за не за ко ни ту рад њу и 
сл. Ја сно је да кле да је ле га ли тет стро го прав ни по јам док 
ле ги ти ми тет има јед ну ши ру, пре све га со ци о ло шку и по ли-
ти ко ло шку ди мен зи ју.4

1 Ду шан Гу ја ни чић, ,,Ре фе рен дум - об лик на род ног из ја шња ва ња про тив оту-
ђе ња вла сти'', Политичкаревија, 2/2011, стр. 339.

2 Кад ка же мо ,,за кон’’ ми сли мо пре све га на тај по јам  у ма те ри јал ном сми слу, 
то јест на би ло ко ји оп шти прав ни акт - устав, за кон, уред бу...

3 Рат ко Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2000, стр. 192.

4 Као сво је вр сни до каз ове тврд ње мо же по слу жи ти чи ње ни ца да од ред ни ца 
,,ле ги ти ми тет’’ ни је об ја шње на ни ти на ве де на у по зна тој прав ној ен ци кло-
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Оно што по себ но од ли ку је по јам ле ги ти ми те та је сте 
го то во кон стант на по тра га за осно вом би ло да го во ри мо о 
не кој ин сти ту ци ји, пра ву, кон крет ном по на ша њу или уоп ште 
це ло куп ном дру штве ном по рет ку (ко ји се на рав но да ље мо-
же раз ло жи ти на сво је са став не де ло ве, као што су прав ни, 
еко ном ски или дру ги ви до ви по рет ка). То он да зна чи да је 
,,про цес ле ги ти ми са ња по ли тич ког по рет ка знат но ши ри од 
про стог из бор ног из бор ног по твр ђи ва ња вла да ју ће струк ту-
ре.’’5 Да би јед на власт и по ли тич ки ре жим у це ли ни мо гли 
би ти при хва ће ни од стра не свих или (што је ре ал ни је) ве-
ћег де ла гра ђа на, нео п ход но је, из ме ђу оста лог као је дан од 
усло ва ле ги тим ног по сту па ња, њи хо во де ло ва ње са гла сно 
ва же ћим прав ним нор ма ма. За ко ни то по сту па ње др жав них 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја сва ка ко је сте је дан од ну жних 
пред у сло ва за ја ча ње њи хо вог ле ги ти ми те та, али то ни је и 
до вољ но. Прав ни и др жав ни по ре дак мо ра ју га ран то ва ти и 
шти ти ти ми ни мум основ них и оп ште при хва ће них вред но-
сти да би мо гли пре тен до ва ти на при хва ће ност и са мим тим 
ста бил ност и кон ти ну и тет. 

Сма тра мо та ко ђе да се о пој му ле ги ти ми те та не мо же 
го во ри ти без освр та на чу ве ни кон цепт оп штег или јав ног 
до бра, у оном до бро по зна том ру со ов ском сми слу те ре-
чи (bien public). Спо на са ан тич ким пој мом де мо кра ти је се 
упра во огле да у иде а лу гра ђа ни на-по је дин ца ко ји све сво је 
ду хов не сна ге, ин те лек ту ал не спо соб но сти и мо рал ни ин те-
гри тет ста вља у слу жбу оп штег, за јед нич ког до бра кроз уче-
шће у јав ном жи во ту. Из ван вре мен ске пер спек ти ве по сма-
тра но упра во би оства ре ње ан тич ког иде а ла са мо све сног и 
дру штве но ан га жо ва ног гра ђа ни на, кроз де ло ва ње у окви ру 
др жав них ор га на раз у ме се, до при не ло оства ри ва њу нај ве ћег 
мо гу ћег сте пе на ле ги тим но сти по ли тич ких ин сти ту ци ја и 
си сте ма. При том, не тре ба из гу би ти из ви да да је ,,би ло ма ло 
оних ко ји су се пре да ва ли и жр тво ва ли за оп ште и јав не ин-
те ре се, од но сно да је би ло мно го те же по сти ћи са гла сност и 
удру жи ва ње за не ки трај ни циљ и вред ност (,,за не што’’) не-
го се гру пи са ти и удру жи ва ти на су прот или про тив не ког.’’6 

пе ди ји, док не ке чи сто прав не ка те го ри је истог ети мо ло шког ко ре на (ле ги-
ти ма ци ја, ле ги ти ма ци о ни па пи ри...) је су. 

5 Пе тар Ма тић, Ђор ђе Сто ја но вић, ,,По ли тич ка по др шка и уте ме ље ње де мо-
крат ских вред но сти’’, Српскаполитичкамисао,3/2011, Бе о град, стр. 207.

6 Ми лан Ма тић, О српском политичком обрасцу, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о-
град, 2000, стр. 102. Ја сну по твр ду ово га смо има ли на кон 5. ок то бра 2000. 
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СлучајСрбијеуобновљеном
вишестраначкомсистему

Као оправ да на по ла зна тач ка у раз ма тра њу ле ги ти ми-
те та у по ли тич ком жи во ту  Ср би је нам се чи ни тре ну так ус-
по ста вља ња ви ше стра нач ког жи во та у Ср би ји и са мим тим 
по ли тич ког плу ра ли зма. У прет ход ном пе ри о ду то ком тра-
ја ња јед но пар тиј ског ре жи ма те шко да би при ча о ле ги ти-
ми те ту по ли тич ких ин сти ту ци ја и по рет ка има ла пре ви ше 
сми сла има ју ћи у ви ду знат но огра ни че ње основ них људ-
ских пра ва и сло бо да и не по сто ја ње по ли тич ког плу ра ли зма 
до ‘90-их го ди на про шлог ве ка.  С об зи ром на не ста бил ност 
де мо кра ти је у Ср би ји и ду го тра јан (ви ше де це ниј ски) про цес 
ства ра ња ста бил них ин сти ту ци ја ко ји че ка на шу зе мљу, ја-
сно је да ми не мо же мо у окви ру јед ног члан ка из не ти ли-
сту свих по зна тих и ма ње по зна тих при ме ра не ле ги тим ног 
по сту па ња по ли тич ких ак те ра и ин сти ту ци ја. С то га смо се 
опре де ли ли да са мо не ке, при лич но упе ча тљи ве и ка рак те-
ри стич не слу ча је ве ов де из не се мо ко ји илу стру ју на пр вом 
ме сту не до ста так по ли тич ке (а вр ло че сто и др жа во твор не) 
све сти, па и по ли тич ке кул ту ре ак те ра по ли тич ког жи во та 
у Ср би ји.

У кон тек сту пи та ња о ле ги тим но сти др жав них ин сти-
ту ци ја ве о ма је за ни мљив и  ин ди ка ти ван при мер бив шег 
пред сед ни ка Ср би је Ми ла на Ми лу ти но ви ћа (1997-2002). Са-
ма ње го ва из бор на по бе да је од до брог де ла јав но сти и дру-
штве но-по ли тич ких чи ни ла ца би ла оспо ре на са ста но ви шта 
за ко ни то сти7, али те тврд ње ни ка да ни су до би ле зва ни чан 
и ин сти ту ци о нал ни епи лог. Но, по ред оспо ре ног ле га ли те та 
ње го вог из бо ра, још ин те ре сант ни ји је ле ги ти ми тет ње го вог 
пред сед ни ко ва ња, на ро чи то на кон 5. ок то бра 2000. го ди не. 

кад је би ло очи глед но да је ра зно род ној и гло ма зној ко а ли ци ји би ло лак ше 
да се удру жи про тив ре жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, не го да об но ви зе-
мљу.

7 Сум ња ло се у пр вом ре ду на ре зул та те про гла ше не у мно гим ме сти ма на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Фан та зма го рич них 100% гла со ва за Ми ла на Ми лу ти но-
ви ћа у ме сту Ју ник у Ме то хи ји где го то во ис кљу чи во жи ве Ал бан ци и где је 
мо ра ла чак и Вој ска Ју го сла ви је да се ан га жу је у ци љу ели ми на ци је ору жа не 
по бу не го во ре при лич но са ми за се бе.
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На и ме, у пр вом де лу ње го ве вла да ви не од 1997. до 2000. овај 
по ли ти чар се на ла зио у ду бо кој сен ци Сло бо да на Ми ло ше-
ви ћа као пред сед ни ка са ве зне др жа ве. Го то во ни је дан ње гов 
зна чај ни ји по ли тич ки акт ни је остао упам ћен из тог вре ме-
на, са из у зет ком пре го во ра у Рам бу јеу и Па ри зу не по сред но 
пред по че так НА ТО агре си је 1999. го ди не, ка да је на сту пао 
као шеф срп ске де ле га ци је. С дру ге стра не, ње го ва по ли тич-
ка скрај ну тост је у пу ном ин тен зи те ту до шла до из ра жа ја по-
сле пе то ок то бар ских про ме на. У окви ру пот пу но но вих по-
ли тич ких окол но сти и но ве по ли тич ке гар ни ту ре тог пе ри о-
да, пред сед ник Ср би је, са свим изо ло ван, се прак тич но на шао 
у по зи ци ји ,,стра ног те ла’’. Ње гов ле ги ти ми тет, иона ко при-
лич но окру њен већ од пр вог да на пред сед нич ког ман да та је 
пот пу но не стао до ис те ка ње го ве функ ци је. Остао је за пам-
ћен као по ли тич ки нај сла би ји пред сед ник Ср би је до са да ко-
ји ни кад ни је озбиљ ни је ко ри стио сво ја устав на овла шће ња.8

Пи та ње ле ги ти ми те та у јед ном свом сег мен ту се по-
ста ви ло на при лич но екла тан тан на чин и на кон пре ви ра ња 
у Ср би ји кра јем 2000. го ди не. Kao што ће мо у на став ку тек-
ста при ка за ти, по сле 5. ок то бра исте го ди не, но во у спо ста-
вље не вла сти ни су у пот пу но сти пре ки ну ле ста ру не га тив-
ну прак су по је ди них не ле ги тим них ви до ва по на ша ња и из-
град ње ин сти ту ци ја мањ ка вог ле ги ти ми те та. На и ме, на кон 
ве ли ких пе то ок то бар ских про ме на 2000. го ди не у јав но сти 
се по ја ви ла ди ле ма да ли по сто је ћи прав ни про пи си (а на пр-
вом ме сту Устав) до не ти од стра не та ко зва ног прет ход ног 
ре жи ма за слу жу ју и да ље по што ва ње и при ме ну у прак си. 
Ве ћи део по бед нич ке ко а ли ци је је за сту пао ра ди ка лан став 
го то во ре во лу ци о нар ног рас ки да са по сто је ћим прав ним по-
рет ком, док је глав ни за го вор ник ста ва о по тре би по што ва ња 
ва же ћих прав них нор ми док се оне не про ме не на ле га лан, 
пред ви ђен на чин био та да шњи са ве зни пред сед ник. Украт-
ко, пи та ње ле ги ти ми те та прав них про пи са у том ,,по стре-
во лу ци о нар ном’’ пе ри о ду до пр вих из бо ра се нај ди рект ни је 
по ста ви ло. То је фак тич ки до ве ло до то га да се јав ност на 
не ки на чин по де ли на ,,ле га ли сте’’ и ,,ре во лу ци о на ре’’. Све 
ово на рав но на во ди на пи та ње, по на шем ми шље њу зна чај-

8 Па ра док сал но зву чи чи ње ни ца да је чак и в.д. пред сед ни ка Ре пу бли ке по сле 
ње га На та ша Ми ћић (2002-2003) де ло ва ла ауто ри та тив ни је, и по ред про бле-
ма тич не устав но сти не ких ње них од лу ка (ван ред но ста ње итд...).
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но и са прак тич ног и са те о риј ског ста но ви шта, о при ро ди 
по ли тич ких про ме на по чев од 5.ок то бра 2000. го ди не и још 
зна чај ни је ши рих дру штве них по сле ди ца ко је су оне оста ви-
ле. Сма тра мо да ни ре во лу ци ја, а ни пуч, ка ко се то мо же 
чу ти у де лу на ше по ли тич ке и ши ре јав но сти, не мо гу би ти 
од го ва ра ју ће ква ли фи ка ци је за ове по ли тич ке до га ђа је. Од го-
вор би сва ка ко зах те вао ка ко прав ни и по ли ти ко ло шки, та ко 
и со ци о ло шки при ступ; јед ном реч ју мул ти ди сци пли нар но 
про у ча ва ње да те по ја ве. 

С дру ге стра не, је дан од нај фла грант ни јих слу ча је ва 
,,по вре де’’ ле ги ти ми те та по ли тич ког и устав ног по рет ка у 
це ли ни је фак тич ко не по сто ја ње ин сти ту ци је Устав ног су да 
у пе ри о ду од кра ја 2000. го ди не до по чет ка 2002. Ово ни је би-
ла је ди на бло ка да ра да ове ин сти ту ци је, али је сва ка ко би ла 
нај ду жа и нај и зра зи ти ја. Де лу је го то во не ве ро ват но чи ње ни-
ца да чак и др жа ва ,,фа сад не’’ де мо кра ти је ка ква је Ср би ја 
до пу сти то ли ко ду га чак ин сти ту ци о нал ни ва ку ум. Тим пре 
што су се у до тич ном пе ри о ду де ша ва ла круп на по ли тич ка 
пре ви ра ња ко ја су ре зул ти ра ла од у зи ма њем пре ко 40 по сла-
нич ких ман да та по сла ни ци ма вла да ју ће ко а ли ци је ко ји су на 
овај или онај на чин до шли у су коб са остат ком вла да ју ће ве-
ћи не. Ка да је нај зад кон сти ту и сан, Устав ни суд је до нео од-
лу ку о не у став но сти до тич не од лу ке о од у зи ма њу ман да та 
за у зев ши прав но схва та ње да су по сла ни ци а не стран ке вла-
сни ци ман да та. Та да шња ре пу блич ка вла да и по ред устав-
не оба ве зе да у слу ча ју по тре бе обез бе ди из вр ше ње од лу ка 
Устав ног су да је оста ла па сив на и сва ка ко из днев но по ли тич-
ких раз ло га од би ла да до при не се ста бил но сти по рет ка и за-
ко ни то сти у по на ша њу.

По ред то га, вр ло упа дљив слу чај мањ ка во сти ин сти-
ту ци о нал ног ле ги ти ми те та се збио 2006. го ди не у пе ри о ду 
усва ја ња но вог, тзв. ,,ми тров дан ског’’ уста ва. Са мо рас пи си-
ва ње дво днев ног ре фе рен ду ма о из ја шња ва њу у ве зи но вог 
нај ви шег ак та је крај ње не у о би ча је на прак са9. И по ред нај ве-
ћег на по ра, те шко је про на ћи аде кват но оправ да ње за ова кву 
од лу ку, као и не ко слич но по зи тив но ис ку ство у том сми слу. 
С дру ге стра не, пи та ње хим не, као јед ног од сим бо ла др жа-

9 Ви де ти о то ме де таљ ни је у: Ду шан Гу ја ни чић: ,,Ре фе рен дум - об лик на род-
ног из ја шња ва ња про тив оту ђе ња вла сти’’, Политичка ревија, бр. 2/2011, 
стр. 325-348.
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ве, ре ци мо у но вом уста ву је оста ло пот пу но не за па же но од 
стра не струч не и ши ре јав но сти. едан, ре кли би смо ,,жи вот-
ни ји’’ и обич ном чо ве ку сва ка ко ја сни ји вид не ле ги тим ног 
по сту па ња по ли тич ке ка сте (реч ,,ели та’’ би ов де би ла ве-
ру је мо пре тен ци о зна и нео д ре ђе на) би мо гао би ти при мер 
усва ја ње пе сме ,,Бо же прав де’’ као др жав не хим не. И по ред 
не спор но ве ли ке по пу лар но сти ове ком по зи ци је у на ро ду 
(из ра же не по го то во на опо зи ци о ним оку пља њи ма ‘90-их го-
ди на), те шко се мо же са си гур но шћу ре ћи да би она има ла 
нај ве ћу по др шку на евен ту ал но рас пи са ном ре фе рен ду му у 
кон ку рен ци ји оста лих пе са ма, по го то во има ју ћи у ви ду не-
у спе шан ре фе рен дум у ве зи хим не то ком 1992. го ди не. При-
мер при пад ни ка сред њих и на ро чи то ста ри јих ге не ра ци ја 
љу ди у Ср би ји ко ји се још ни су до вољ но ,,са жи ве ли’’ са овом 
пе смом је при лич но очи гле дан то ком мно гих зва нич них ма-
ни фе ста ци ја.

Изборнисистемкаофактормањкалегити
митета

Број ни по ли ти ко ло зи су у сво јим ана ли за ма ис та кли је-
дан хро ни чан про блем срп ске де мо кра ти је по след њих го ди-
на. Го во ри се на и ме о ра сту ћој кри зи ле ги ти ми те та по ли тич-
ких ин сти ту ци ја, а по ве за но с тим  и по ли тич ких стра на ка. 
Је дан од сва ка ко нај ва жни јих узро ка ове не га тив не по ја ве је 
и из бор ни си стем Ср би је ко ји кроз свој про пор ци о нал ни вид 
у ве ли кој ме ри де пер со на ли зу је и обез ми шља ва ин сти ту-
ци ју на род ног пред став ни ка. Про пор ци о нал ни си стем, чи ја 
је глав на (пре све га те о риј ска) вред ност да обез бе ђу је рав-
но мер но и пра вич но пред ста вља ње стра на ка у пар ла мен ту 
сра змер но њи хо вом из бор ном ре зул та ту, у слу ча ју Ср би је 
ни је дао пре ви ше по зи тив них ефе ка та. Пре гло ма зне ко а ли-
ци је и ,,шле па ње’’ ма лих или па ту ља стих стра на ка уз ве ли-
ке парт не ре до во ди до те гоб них и ду го трај них пре го во ра о 
са ста вља њу вла де и че сто оне мо гу ћа ва ства ра ње ефи ка сне 
из вр шне вла сти. Фра пан тан при мер не ле ги тим ног по сту па-
ња је име но ва ње на по је ди на ме ста у вла ди (ми ни ста ра ино-
стра них по сло ва или пот пред сед ни ка вла де10) оних по ли ти-

10 Ми сли се на Ву ка Дра шко ви ћа као пред сед ни ка Срп ског по кре та об но ве и 
Жар ка Ко ра ћа, пред сед ни ка Со ци јал де мо крат ске уни је. Мо же се ов де на-
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ча ра чи је стран ке су ужи ва ле на род ну по др шку, ка ко се то 
ко ло кви јал но ка же, на ни воу ста ти стич ке гре шке, вр ло че сто 
око 1% или чак и ма ње!11 Ка ко би се у бу дућ но сти из бе гле 
та кве ано ма ли је пред ло же но је са ра зних стра на по ди за ње 
из бор ног пра га за по ли тич ке ко а ли ци је ко је уче ству ју на из-
бо ри ма, слич но по сто је ћим ре ше њи ма у не ким дру гим др жа-
ва ма, као у Че шкој, на при мер. Ratiolegis ова квог за кон ског 
ре ше ња је же ља да се на од ре ђе ни на чин оја ча, па и про ве ри 
ле ги ти ми тет по ли тич ких пар ти ја кроз ис ка за ну на род ну по-
др шку. То зна чи да се од ко а ли ци ја зах те ва да свој по ли тич-
ки, па и дру штве ни ле ги ти ми тет по твр де на је дан не спо ран 
на чин, кроз по сти за ње ,,до вољ ног’’ ни воа по др шке гра ђа на 
на из бо ри ма. С тим у ве зи, озбиљ но пи та ње ко је се ов де по-
ста вља је да ли по ли тич ке стран ке ко је ни кад са мо стал но не 
уче ству ју на пре све га пар ла мен тар ним из бо ри ма мо гу пре-
тен до ва ти на зва ње ле ги тим ног по ли тич ког, па са мим тим и 
дру штве ног су бјек та? Од го вор нам се на ме ће као не га ти ван. 
Оста је на рав но ве ли ки знак пи та ња да ли ће у ско ри је вре ме 
до ми нант на пар то крат ска свест у Ср би ји омо гу ћи ти спро во-
ђе ње до тич не ре фор ме. 

Дру ги ве ли ки про блем ди рект но ве зан за пи та ње ле ги-
ти ми те та по ли тич ког си сте ма је од су ство на род них по сла ни-
ка у пар ла мен ту из свих де ло ва Ср би је, од но сно ко ли ко-то-
ли ко рав но прав на скуп штин ска пред ста вље ност свих гра ђа-
на ре пу бли ке. Јер, уко ли ко се на ве де за бри ња ва ју ћи по да так 
да из чак сто ти нак оп шти на у Ср би ји не ма ни јед ног на род ног 
по сла ни ка, он да по ста ју ја сне раз ме ре про бле ма, па се го во-
ри и о ,,метрополизацијипредстављања’’ (под ву као Д.Г.).12 
Уко ли ко це ла зе мља пред ста вља јед ну из бор ну је ди ни цу као 
што је слу чај у Ср би ји ду же од јед не де це ни је, те шко да он да 
мо же ре ал но оста ти про сто ра и до вољ но по ли тич ког слу ха 

ве сти при мер и Мом чи ла Пе ри ши ћа, пред сед ни ка По кре та за де мо крат ску 
Ср би ју. Чи тав низ оста лих срод них слу ча је ва, по го то во ве за них за де се ти не 
функ ци о не ра Ју го сло вен ске ле ви це ‘90-их го ди на, би се ов де мо гао ни за ти 
без кра ја...

11 До ду ше, исти не ра ди тре ба под се ти ти да сли чан про блем не за о би ла зи у 
пот пу но сти ни мно го раз ви је ни је, за пад не зе мље, али раз ме ре то га у тим 
зе мља ма су ипак зна чај но ма ње.

12 Ми лан Јо ва но вић, ,,Политичкеинституцијеиконсолидацијадемократије
уСрбији’’, Србија: Противречностиполитичкогсистема,Зборникрадова, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2011,  стр. 41.
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за ува жа ва ње по тре ба сва ке ло кал не сре ди не у др жа ви и из-
ни јан си ран и те ме љан при ступ ре ша ва њу ре ги о нал них про-
бле ма. 

Референдумкаофакторлегитимитета

Ре фе рен дум као нај и зра зи ти ји об лик не по сред не де-
мо кра ти је мо же на од ре ђе ни на чин и у од ре ђе ној ме ри би ти 
чи ни лац ле ги ти ми те та јед не по ли тич ке вла сти, ин сти ту ци ја 
или по ли тич ких ака та.

У исто риј ском се ћа њу ће као при мер по ли ти ча ра у не-
пре ста ној по тра зи за по твр дом ле ги ти ми те та оста ти осни вач 
Пе те ре пу бли ке, Шарл де Гол. То ком сво је јед но де це ниј ске 
вла да ви не овај др жав ник је у че ти ри на вра та при бе га вао на-
род ном из ја шња ва њу у ве зи др жав них пи та ња од пр вен стве-
ног зна ча ја. Ра ди ло се о пи та њи ма про гла ше ња но вог уста ва, 
да ва ња не за ви сно сти Ал жи ру, не по сред ног из бо ра пред сед-
ни ка Ре пу бли ке и ре фор ми се на та. Ра ди кал но (у по зи тив-
ном сми слу ре кло би се) до жи вља ва ње пој ма ле ги ти ми те та 
и ње го во фак тич ко из јед на ча ва ње са по зи тив ним од го во ром 
на ре фе рен ду му су вре ме ном по ста ли ,,за штит ни знак’’ Ге-
не ра ла. То ком тра ја ња из ра зи то ја ке пред сед нич ке вла сти у 
Фран цу ској, та ко зва ног пре зи ден ци ја ли зма (1958-1969), шеф 
др жа ве, уве рен у сво ју исто риј ску ми си ју, ин си сти ра ју ћи не-
скри ве но на ди рект ном од но су по ве ре ња гра ђа на пре ма ње-
го вој лич но сти је сма трао да ле ги ти ми тет ње го ве по ли ти ке 
мо же оп ста ти са мо кроз не по сред ну на род ну про ве ру. Вр ло 
је ин ди ка тив но на по ме ну ти да ни је дан од ње го вих на след ни-
ка из исте по ли тич ке по ро ди це (а и ши ре) ни је имао та кво до-
след но схва та ња пој ма ле ги ти ми те та, те с то га не чу ди због 
че га та да шњи шеф др жа ве Жак Ши рак ни је под нео остав ку 
ни ти би ло ко ји вид од го вор но сти услед не у спе ха ре фе рен-
ду ма 2005. го ди не у ве зи ра ти фи ка ци је пред ло га европ ског 
уста ва. Та да шње убе дљи во ,,не’’ (55%) је сте уз др ма ло ле ги-
ти ми тет ше фа др жа ве, али то ни ка кве прак тич не по сле ди це 
ни је оста ви ло. Те о риј ски по сма тра но, овај по ли ти чар је три 
го ди не пре то га био ре и за бран на пред сед нич ку функ ци ју са 
82% гла со ва у дру гом кру гу, те би се ода тле мо гло за кљу чи ти 
фор мал ном ло ги ком да је ње гов ле ги ти ми тет био го то во не-
ис цр пан. Ме ђу тим, са свим је ја сно да је, иако за ви си де лом и 
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од су бјек тив не ви зи је, ле ги ти ми тет јед на ,,по тро ши ва’’ ка те-
го ри ја чи ја сна га и обим го то во ни кад ни су за у век да ти. Још 
дра стич ни ји при мер ко ји би се без про бле ма мо гао сма тра ти 
вр хун цем не ле ги тим ног по на ша ња је по ли тич ки ма не вар ка-
сни јег пред сед ни ка Ни ко ле Сар ко зи ја ко ји је прет ход но од-
би је ни на црт европ ског уста ва под нео пар ла мен ту 2008. ко ји 
га је и усво јио.

У на шој зе мљи па жњу за слу жу је јед на си ту а ци ја где је 
пред сед ник Ре пу бли ке кон сул то вао гра ђа не (пр ви и је ди ни 
пут) у ве зи јед не ме ре сво је уну тра шње по ли ти ке.  Ми сли се 
на ре фе рен дум из апри ла 1998. на ко ме су гра ђа ни упи та ни 
одо бра ва ју ли ме ша ње стра них др жа ва у по гле ду ре ша ва ња 
про бле ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Пле би сци тар но од ба ци ва ње 
стра ног ме ша ња у ре ша ва њу овог про бле ма (око 95% про тив 
на 75% од зи ва гра ђа на) је би ло за ми шље но као не сум њи ва 
по др шка ле ги ти ми те ту та да шње др жав не по ли ти ке у ју жној 
по кра ји ни Ср би је. Та кав, го то во јед но ду шан од го вор гра ђа на 
је тре ба ло да пред ста вља јак адут у ру ка ма вла сти пред ме ђу-
на род ном за јед ни цом.13 На рав но, ка сни ји рас плет до га ђа ја је 
пот пу но збри сао на ве де ну ло ги ку  услед ви ших по ли тич ких 
ин те ре са.

Правнанормакаофакторлегитимитета

Од су штин ског је зна ча ја на гла си ти да не мо же би ти ни 
ле га ли те та ни ле ги ти ми те та без вред но сне ди мен зи је, има-
ју ћи у ви ду да се пра во ,,мо же схва ти ти са мо у окви ру по-
на ша ња ко је се по ве зу је с вред но шћу.’’14 Ле ги тим но је сва ко 
оно по на ша ње, акт или уста но ва ко ја је у нај ма њу ру ку не 
про тив ре чи те мељ ним вред но сти ма за ко је по сто ји прет по-
став ка да су при хва ће не или бли ске ве ћем де лу јед не по ли-

13 До ду ше, про тив ни ци та да шње вла сти су оп ту жи ва ли пред сед ни ка ре пу-
бли ке ко ји је пер со на ли зо вао чи тав ре жим за те жњом пре ма скри ва њу иза 
на род не во ље и за пре ба ци ва ње од го вор но сти на гра ђа не. Без ула же ња у 
по ли тич ке мо ти ве при го ва ра ча и ду бљу по ли тич ку ана ли зу, ре кли би смо да 
би он да по та квој ло ги ци сва ко рас пи си ва ње ре фе рен ду ма ван не ких стро го 
фор мал но уста вом пред ви ђе них раз ло га (ре ви зи ја уста ва, про ме на др жав-
них гра ни ца...)  мо гло да се ока рак те ри ше на сли чан на чин или пак као по-
пу ли зам.

14 Гу став Рад брух, Филозофијаправа, Цен тар за пу бли ка ци је Прав ног фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2006, стр. 14.
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тич ке за јед ни це, кон крет но др жа ве. Ако би пра во тре ба ло да 
бу де ,,мо рал ни ми ни мум’’ ка ко је то ис ти цао не мач ки те о-
ре ти чар Ге орг Је ли нек (GeorgJelinek), он да би у том слу ча-
ју ве ру је мо би ла оства ре на ,,кри тич на ма са’’ ле ги ти ми те та 
јед ног прав ног по рет ка. У том кон тек сту слич но раз ми шља 
и Ханс Кел зен (HansKelsen) ко ји ка же ,,да би био ,пра во’...по-
зи тив но-др жав ни по ре дак мо ра има ти не ког уде ла у прав ди, 
би ло да мо ра да ре а ли зу је етич ки ми ни мум, би ло да мо ра да 
бу де- иако са мо не до во љан- по ку шај ис прав ног пра ва, то јест 
да бу де упра во пра ве дан.’’15    На рав но, пи та ње од но са пра ва 
и мо ра ла је ста ро пи та ње док три не на ко је ло гич но ни је, ни ти 
у осно ви мо же би ти по ну ђен је дин ствен од го вор. Гру бо по-
сма тра но, три основ на ста ва се по том пи та њу мо гу из дво ји-
ти. Пр ви, по ко ме је по жељ но и по треб но пот пу но по кла па ње 
сфе ре пра ва и сфе ре мо ра ла, од но сно пра во за ми шље но као 
све о бу хват но сред ство за шти те мо рал них схва та ња. Дру ги 
став се на ла зи на пот пу но дру гом по лу и ис ти че по тре бу то-
тал ног раз два ја ња ове две сфе ре, ве ру ју ћи да пра во у свом 
жи во ту и при ме ни не тре ба да се оба зи ре ни на ка кве мо рал-
не об зи ре. И тре ћи став као не ка сре ди шња по зи ци ја би био 
да је нео п ход но и до вољ но да пра во шти ти  са мо она ми ни-
мал на, оп ште при хва ће на мо рал на схва та ња. Мо же мо на кра-
ју при хва ти ти те зу да, иде ал но по сма тра но, ,,пра во сва ка ко 
те жи да се што ви ше по кло пи с мо ра лом, јер ти ме обез бе ђу је 
сво ју пот пу ни ју при ме ну с об зи ром на сна гу мо ра ла и ње-
го ве уну тра шње санк ци је.’’16 На рав но, кон стан тан про блем 
оста је пи та ње плу ра ли зма мо рал них схва та ња у дру штву, 
али не спор но да ће сва ка прав на нор ма има ти ја чи ле ги ти ми-
тет што бу де има ла ши ру мо рал ну ,,ба зу’’ у дру штву.

Тврд ња или раз ми шља ње да прав на нор ма (по го то во 
она нај ви шег ран га као што је устав) мо же да се ,,ока ме ни’’ и 
на тај на чин да спре ча ва раз вој дру штве ног жи во та је оп ште-
по зна та и ве о ма ду го при сут на у те о ри ји. То би ефек тив но 
зна чи ло у та квом слу ча ју да прав на нор ма гу би свој ле ги-
ти ми тет услед не са гла сја са ствар ним дру штве ним зби ва-
њи ма. Ана хро ност или из о би ча је ност нор ми је не та ко ре дак 

15 Ханс Кел зен, Чистатеоријаправа, Цен тар за пу бли ка ци је Прав ног фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2007, стр. 22.

16 Правна енциклопедија 1, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја,  1985, Бе о град, стр. 
833.
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про блем, чак и у озбиљ ним и ста бил ним прав ним по ре ци ма. 
До ду ше, та ква прав на нор ма не гу би прав ну ва жност услед 
сво је ана хро но сти, фор мал но оп ста је у прав ном по рет ку, али 
је ње на при ме на defacto или скроз об у ста вље на или све де на 
на ре дак из у зе так. До бар при мер у ме ђу на род ним окви ри ма 
јед не та кве од ред бе је она ко ја је још увек оп ста ла у По ве љи 
Ује ди ње них на ци ја где се још увек по ми њу Не мач ка, Ита ли ја 
и Ја пан као ,,не при ја тељ ске др жа ве’’. О за ста ре ло сти од ред бе 
ова кве са др жи не не тре ба пре ви ше тро ши ти ре чи. Да кле, као 
што при ме ћу је мо, ана хро ност прав них нор ми мо же у из ве-
сној ме ри ути ца ти на ле ги ти ми тет по ли тич ких ин сти ту ци ја, 
иако се ова по ја ва објек тив но ни ка да не мо же до кра ја ели-
ми ни са ти.

Парламенткаофакторлегитимитета

Ле ги ти ми тет јед ног по ли тич ког по рет ка у це ли ни се 
мо же по сма тра ти и кроз при зму од но са гра ђа на пре ма пар-
ла мен ту као на род ном пред став ни штву и сре ди шњој ин сти-
ту ци ји де мо кра ти је. Не спор на је чи ње ни ца да је тај од нос 
у це ли ни не га ти ван и ис пу њен не по ве ре њем, што по ка зу ју 
број на ис тра жи ва ња у овој обла сти. На ве де на тврд ња има 
по себ ну те жи ну у Ср би ји, али се ни у мно гим дру гим зе-
мља ма пар ла мент не мо же по хва ли ти пре ве ли ком до зом по-
ве ре ња ко је би рач ко те ло има у ње га. Не га тив на по ја ва  тим 
пре што ,,не раз ви је но дру штво у Ср би ји сто ји са мо на спрам 
моћ не ег зе ку ти ве и пар тиј ских вр хо ва.’’17 Мно ги струч ња-
ци су скло ни да кон ста ту ју да по ли тич ки си стем Ср би је има 
обе леж ја тзв. по лу пе ри фер ног по ли тич ког си сте ма где ,,пар-
ла мен тар не фор ме и ка да по сто је че сто су ви ше фа са да по лу-
де мо крат ске ин сти ту ци је, не го што се у њи ма од ви ја ствар-
ни де мо крат ски жи вот.’’18 Пар ла мент је ин сти ту ци ја ко ја по 
де фи ни ци ји под ра зу ме ва сло же ну про це ду ру де ба то ва ња и 
од лу чи ва ња, ве ли ки број уче сни ка, као и ве ли ки број ака-
та, из над све га за ко на, ко је тре ба усво ји ти. Јед но од пи та ња 
ко је се с вре ме на на вре ме мо же чу ти у јав но сти и струч ним 
кру го ви ма је пи та ње бро ја на род них по сла ни ка. Ни је ма ли 
број оних ко ји сма тра ју да је 250 на род них по сла ни ка пре ве-

17 Мар ко Пеј ко вић, ,,Срп ски пар ла мен тар ни од бо ри - ком па ра тив на ана ли за’’, 
Српскаполитичкамисао, 4/2011, Бе о град, стр. 69.  

18 Ми ро слав Пе чуј лић, Вла ди мир Ми лић, Социологија, Но мос, 2000, стр. 153.
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лик број за зе мљу ве ли чи не Ср би је, по го то во има ју ћи у ви ду 
ни во по ли тич ке кул ту ре и зре ло сти по ли тич ке ка сте у це ло-
сти, а и сте пен (не)ан га жо ва ња мно гих на род них по сла ни ка. 
Са овим би се на чел но мо гли сло жи ти, ма да сма тра мо да је 
ва жни је од пи та ња бро ја на род них пред став ни ка ква ли тет и 
до ступ ност ин фор ма ци ја о њи хо вом ра ду. У том сми слу по-
ли ти ко лог Мар ко Пеј ко вић је по себ но апо стро фи рао ко ри сну 
и ва жну уло гу пар ла мен тар них од бо ра у ра ду скуп шти не, 
као ужег те ла, још увек не до вољ но ор га ни за ци о но, тех нич ки 
и струч но раз ви је ног у на шој прак си и пар ла мен тар ном пра-
ву. Не сум њи во да по ди за ње ква ли те та ра да овог те ла мо же 
зна чај но да до при не се ја ча њу ле ги ти ми те та скуп шти не, као 
по сред но и бо љој сли ци цен трал не де мо крат ске ин сти ту ци је 
у јав но сти. 

*
**

Ле ги ти ми тет је ка те го ри ја чи јој про вер љи во сти под ле-
же до слов но сва ка дру штве на, у пр вом ре ду по ли тич ка ин-
сти ту ци ја у сва кој зе мљи, па та ко и у Ср би ји. Мно го број ни 
по ли ти ко ло зи су кон ста то ва ли по сто ја ње рас ту ће кри зе ле-
ги ти ми те та по ли тич ких ин сти ту ци ја од ус по ста вља ња ви-
ше стра нач ког си сте ма по чет ком 90-их го ди на. Ле ги ти ми тет 
је до ду ше, за раз ли ку од ле га ли те та чи је се по сто ја ње мо же 
објек тив но утвр ди ти, јед на те же ,,ухва тљи ва’’ ка те го ри ја чи-
ја оце на увек до не кле об у хва та и су бјек тив ну ди мен зи ју - ти-
ме на рав но не твр ди мо да је ле га ли тет по јам ко ји ис кљу чу је 
сва ки вид су бјек тив но сти, али ипак под ра зу ме ва од ре ђе ни, 
прав ном на у ком утвр ђе ни на чин ту ма че ња прав них нор ми. 

За ни мљи во у том кон тек сту де лу је Је ли не ко во твр ђе ње 
да је ,,тер мин др жа ва то ли ко ја сан да се с њим не мо же по ве-
за ти ни ка ква пред ста ва ко ја би иза зва ла дво сми сле ност.’’19 И 
за и ста, с да на шњег аспек та по сма тра но др жа ва се по ја вљу је 
као јед на од вр ло рет ких по ли тич ких или прав них ин сти ту-
ци ја чи јем ле ги ти ми те ту го то во да не ма при го во ра20. С тим 

19 Лу кић Ра до мир, Ко шу тић Бу ди мир, Ми тро вић Дра ган, ,, Уводуправо, Слу-
жбе ни лист СРЈ, 2000, Бе о град, стр. 48.

20 На рав но, од на ве де не тврд ње све сно из у зи ма мо анар хи стич ке или слич не 
ми нор не гру пе или иде о ло ги је ко је у са мом свом ко ре ну не ги ра ју по тре бу 
по сто ја ња др жа ве.
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што би ва ља ло на гла си ти, и ту се мо же мо сло жи ти са чу-
ве ним ита ли јан ским те о ре ти ча рем пра ва Нор бер том Бо би-
ом (NorbertoBobbio) да ,,ни је реч о про на ла же њу ап со лут не 
осно ве...не го про на ла же њу, с вре ме на на вре ме, разнихмогу
ћихоснова.21 До ду ше, Бо био је го во рио кон крет ни је о осно-
ва ма људ ских пра ва, али на ве де но ре зо но ва ње би се без про-
бле ма мо гло про ши ри ти и на ле ги ти ми тет уоп ште. Oдносно, 
те шко да би би ло ко ја уста но ва на прав ном, по ли ти ко ло шком 
или уоп ште би ло ком по љу дру штве них на у ка мо гла да по се-
ду је је дан-је ди ни основ ко ји би јој омо гу ћио пот пу но не спо-
ран ле ги ти ми тет. По пра ви лу, ле ги ти ми тет је чвр шћи и по-
сто ја ни ји што је ње го ва ре ал на осно ва ши ра и ра зно вр сни ја 
у дру штву.

DusanGujanicic

LALEGITIMITEDANSLAVIEPOLITIQUE
DELASERBIEUNEVUE

Som ma i re

Lalégitimitéestl’unedesnotionsparmiàlafoislesplus
présentes et les plus importantes dans les sciences sociales en
général. C’est sur la légitimité qui changeait son fondement à
travers l’histoirequeréside l’ensemblede l’ordresocialetpar
conséquent l’ordre politique également. Dans le présent artic
le,aprèsunebrèveanalysethéoriquel’ontraitesurtoutdescas
spécifiquesducomportementillégitimedelapartdesdifférents
acteursetinstitutionspolitiques.Etantunecatégoriecomplexela
légitimitéestsoumiseàdepermanentsrenforcementsetvérifica
tions,enpremierlieuàtraverslevotepopulaireauxélectionset
auxréférendums,maisaussipardesactivitéslégalesdesinstitu
tionsainsiqueparlemaintiend’uncontactaumoinslimitéavec
lescitoyensetlaréalitéengénéral.
Motsclés:légitimité,légalité,institutionspolitiques,facteursde

lalégitimité.

21  Нор бер то Бо био, Добаправадванаестесејаољудскимправима, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2008, стр. 28.
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Dupointdevuedenotreépoque, l’onpourraitmêmedireque
l’Etatdemeurel’uniquecréationsocialenesuscitantaucundoute
pourcequiestdesalégitimitéàelle.D’autrepart,quelconque
institution politique qu’on prenne dans notre analyse, plus son
fondement social est large est diversifié plus sa légitimité sera
forteetstable.
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