
УДК: 321.7:355.01
Примљено:  06. јануара 2010.
Прихваћено: 05. марта 2010.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 1/2010.

год. 17. vol. 27.
стр. 151-168.

151

Радослав Гаћиновић
Институт за политичке студије, Београд

ДЕМОКРАТИЈАИБЕЗБЕДНОСТ
УНАЦИОНАЛНОЈДРЖАВИ

Сажетак
Де мо кра ти ја је об лик вла да ви не у ко јем др жав на власт про-

из и ла зи из на ро да. Реч ''де мо кра ти ја'' по ти че од ан тич ких грч ких 
ре чи де мос – што зна чи на род и кра тос – вла да ви на. Иде ја де мо-
кра ти је је на ста ла у ста рој Грч кој, а у свом из вор ном зна че њу је 
озна ча ва ла вла да ви ну си ро ма шног на ро да. Та иде ја је по чи ва ла на 
јед на ко сти гра ђа на да сло бод но го во ре у скуп шти ни (ise go ria) и на 
њи хо вој јед на ко сти пред за ко ном (iso no mia). Те две вр сте јед на ко-
сти, про ис ти чу из ин ди ви ду ал не ауто но ми је по је ди на ца, тј. из њи-
хо ве не за ви сно сти и са мо о дре ђе ња. Истин ска до мо кра ти ја ства ра 
усло ве и за без бед ност гра ђа на, иако је без бед ност ве о ма ком плек-
сан и сло жен дру штве ни фе но мен. 

По сто ја њем без бед но сти као истин ске људ ске вред но сти, по-
тре бе и ин те ре са, у де мо крат ским др жа ва ма по сто ји и сло бо да као 
нај у зви ше ни ји иде ал и уни вер зал на од ред ни ца са вре ме ног раз во ја 
чо ве ка. Та ко схва ће на сло бо да, још од ан тич ке Грч ке под ра зу ме ва 
по ли тич ко пра во гра ђа на да од лу чу ју о свим јав ним пи та њи ма, а 
са мим тим о пи та њи ма из обла сти без бед но сти. Да кле, сло бо да и 
без бед ност су про дук ти истин ске де мо кра ти је. А по што истин ска 
де мо кра ти ја у прак си још увек не функ ци о ни ше, ипак без бед ност 
као ста ње и про цес је у над ле жно сти др жа ве и ње не вла сти ко ја је 
про дукт де мо крат ских из бо ра.
Кључ не ре чи: Де мо кра ти ја, пар ла мен тар на де мо кра ти ја, пред сед нич ка 

де мо кра ти ја, без бед ност, вла да ви на ве ћи не, вла да ви на 
пра ва, по ли тич ки плу ра ли зам, из бо ри, власт, сло бо да.

Де мо кра ти ја је об лик вла да ви не у ко јем др жав на власт про-
из и ла зи из на ро да. Реч ‘’де мо кра ти ја’’ по ти че од ан тич ких грч ких 
ре чи де мос – што зна чи на род и кра тос – вла да ви на. Иде ја де мо-
кра ти је је на ста ла у ста рој Грч кој, а у свом из вор ном зна че њу је 
озна ча ва ла вла да ви ну си ро ма шног на ро да. Та иде ја је по чи ва ла на 
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јед на ко сти гра ђа на да сло бод но го во ре у скуп шти ни (ise go ria) и на 
њи хо вој јед на ко сти пред за ко ном (iso no mia). Те две вр сте јед на ко-
сти, про ис ти чу из ин ди ви ду ал не ауто но ми је по је ди на ца, тј. из њи-
хо ве не за ви сно сти и са мо о дре ђе ња, па је тај по јам ин ди ви ду ал не 
ауто но ми је по ве зан и са пој мом сло бо де (ele ut he ria).1)

Сам по јам без бед но сти је ве о ма ком плек сан и сло жен дру-
штве ни фе но мен. Кроз исто ри ју су се под пој мом без бед но сти 
под ра зу ме ва ли ра зни са др жа ји. Ети мо ло шки по сма тра но, из раз 
без бед ност по ти че од ла тин ске ре чи se cu ru tas – atis, што зна чи без-
бед ност, од су ство, опа сност, из ве сност, са мо по у зда ње, не у стра ши-
вост, за шти ће ност (se cu rus лат. – си гу ран, без бе дан, по у здан, не у-
стра шив, уве рен, ста лан, чврст, одан, исти нит, итд.). 

По сто ја ње без бед но сти као истин ске људ ске вред но сти, по-
тре бе и ин те ре са, је услов за по сто ја ње сло бо де као нај у зви ше ни-
јег иде а ла и уни вер зал не од ред ни це са вре ме ног раз во ја чо ве ка. Та-
ко схва ће на сло бо да, још од ан тич ке Грч ке под ра зу ме ва по ли тич ко 
пра во гра ђа на да од лу чу ју о свим јав ним пи та њи ма, а са мим тим 
о пи та њи ма из обла сти без бед но сти. Да кле, сло бо да и без бед ност 
су про дук ти истин ске де мо кра ти је. А по што истин ска де мо кра ти ја 
у прак си још увек не функ ци о ни ше, ипак без бед ност као ста ње и 
про цес је у над ле жно сти др жа ве и ње не вла сти ко ја је про дукт де-
мо крат ских из бо ра.

На че ла мо дер не де мо кра ти је по ступ но су се раз ви ја ла из 
кал ви ни стич ког вер ског по кре та то ком 17. ве ка, по себ но у Шкот-
ској, Ен гле ској и Хо лан ди ји где за јед ни це по чи њу по др жа ва ти ка ко 
вер ске та ко и по ли тич ке иде је. На кон то га по ја вљу је се фи ло зо фи ја 
сло бо де и јед на ко сти за све, ко ја се да ље уна пре ђу је то ком про-
све ти тељ ства, на кон че га по ста је при зна та као цен трал на вред ност 
де мо кра ти је. Де мо кра ти ја за ви си од за ин те ре со ва но сти у ак тив-
ном уче шћу ње них ко ри сни ка. Ин фор ми са ност и при ступ зна њу 
пред у сло ви су зна чај ни јем уче шћу у де мо крат ском си сте му. Са мо 
они ко ји при зна ју функ ци о ни са ње си сте ма и по зна ју ме ха ни зме 
и ин сти ту ци је мо гу при до не ти и има ти ко ри сти од де мо крат ског 
дру штва.

Са мо у де мо кра ти ји по што ва ње људ ских пра ва укљу чу је 
сло бо ду од стра ха и прет њи ег зи стен ци ји по је ди на ца. Људ ска без-
бед ност ис ти че пра во на спо соб но сти и сло бо де ко је по је ди нац мо-
ра сте ћи ка ко би у пот пу но сти раз вио свој људ ски по тен ци јал. 
1) Ј. Ми рић сма тра да по јам ин ди ви ду ал не ауто но ми је има пре те жно дру ге ко но та ци је, јер 

сло бо да у ста рој Грч кој им пли ци ра са мо спољ не при ну де, док ауто но ми ја зна чи сам-од-
ре ђе ње и са мо вла да ви ну (Јо ван Ми ру ић, Де мо кра ци ја у пост ко му ни стич ким дру штви-
ма, За греб, 1996, стр. 37).
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Уоп ште но го во ре ћи, је ди но рав но прав но, сло бод но и де мо-
крат ско уче шће у по ли тич ком и еко ном ском жи во ту др жа ве или 
за јед ни це мо же гра ди ти на ци о нал ну без бед ност и до при не ти из-
град њи ин те грал не без бед но сти. Са мо пот пу на га ран ци ја људ ских 
пра ва, пар ти ци па тив на власт, вла да ви на пра ва, одр жи ви раз вој и 
јед нак при ступ ре сур си ма мо гу обез бе ди ти да људ ска и на ци о нал-
на без бед ност до при не су де мо крат ском до но ше њу од лу ка и ме ђу-
на род ној са рад њи.

ИНТЕРКУЛТУРНАГЛЕДИШТАИ
КОНТРАВЕРЗНАПИТАЊАДЕМОКРАТИЈЕ

Де мо кра ти ја по при ма мно ге об ли ке ко ји се раз ли чи то ма ни-
фе сту ју и дру га чи је схва та ју у раз ли чи тим кул ту ра ма. Док не ке де-
мо кра ти је ста вља ју на гла сак на по де лу вла сти и вла да ви ну пра ва, 
дру ге мо гу би ти пре те жно ор га ни зо ва не око кон цеп та уче ство ва-
ња. Раз ли ке ко је се по ја вљу ју углав ном се те ме ље на раз ли ка ма у 
са рад њи кључ них еле ме на та ко ји чи не де мо кра ти ју.

Кла сич на ком па ра ци ја по ли тич ких си сте ма та ко ђе узи ма у 
об зир од нос др жа ве и дру штва. У то та ли тар ним си сте ми ма по сто-
ји пот пу на кон тро ла вла да ју ће ели те над дру штве ним про це си ма, 
док у ауто ри тар ним си сте ми ма по ли тич ка ели та кон тро ли ше оне 
по ли тич ке и дру штве не сег мен те ко ји јој обез бе ђу ју оп ста нак на 
вла сти – ре пре сив не ре со ре по пут вој ске и по ли ци је, као и при вре-
ду. У де мо крат ским си сте ми ма по сто ји стро га одво је ност др жа ве 
од дру штва, а циљ др жав не ин тер вен ци је ис кљу чи во је сти му ла-
ци ја и спон зор ство сег ме на та дру штва по пут кул ту ре, на у ке, обра-
зо ва ња или од ре ђе не гра не при вре де. За зе мље у про це су де мо-
кра ти за ци је кључ на је упра во по ли тич ка не у трал ност ин сти ту ци ја 
вла сти и одво је ност др жа ве од дру штва, тј. де по ли ти за ци ја. 

Раз у ме ва њу истин ске де мо кра ти је зна чај но до при но си и те-
о ри ја по ли тич ког плу ра ли зма. У по ли тич кој те о ри ји плу ра ли зам 
мо же има ти дво стру ко зна че ње – нор ма тив но, оно што би тре ба ло 
да бу де и де скрип тив но, као оно што је сте. Као нор ма ти ван по јам 
плу ра ли зам је од ре ђе на по ли тич ка или дру штве на вред ност ко јој 
се те жи. Плу ра ли зам као нор ма тив на вред ност нај ја сни је је из ра-
жен код ауто ра ко ји се за ла жу за те о ри ју де о бе вла сти по пут Loc ka, 
Mon te squ i e ua или Ma di so na. 2) као де скрип тив ни по јам плу ра ли зам 
се ја вља у по зи тив ним те о ри ја ма ко је об ја шња ва ју функ ци о ни са ње 

2) John Loc ke, је дан од пр вих за го вор ни ка ди о бе вла сти, за ла гао се за двој ну де о бу вла сти 
на за ко но дав ну и из вр шну, док су се ка сни је по ли тич ки те о ре ти ча ри, по пут већ на ве де-
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са вре ме них дру шта ва. Нај и стак ну ти ји су за го вор ни ци по зи тив не 
те о ри је плу ра ли зма углав ном аме рич ки по ли ти ко ло зи, ко ји и де-
по ли ти за ци ју ви де као јед ну од де мо крат ских те ко ви на. Ме ђу тим, 
бе сми сле но је го во ри ти о де по ли ти за ци ји у сфе ри по ли ти ке, тј. о 
де по ли ти за ци ји по ли тич ког, за раз ли ку од де и де о ло ги за ци је по-
ли тич ког апа ра та. Де ло ва ње вла сти мо ра би ти ре гу ли са но оп ште 
при хва ће ним нор ма ма из ра же ним у по зи тив ном пра ву, а не са мо-
во љом по ли тич ке ели те ко ја сти че ле ги ти ми тет иде о ло ги јом. За 
све др жа ве од по себ не је ва жно сти де и де о ло ги за ци ја ре пре сив них 
ре со ра по пут вој ске, по ли ци је или тај них слу жби те де по ли ти за-
ци ја су до ва. 

Го то во од са мог по чет ка раз ма тра ња вр ли на и ма на де мо кра-
ти је као по ли тич ког об ли ка3) по ста је и озбиљ ни при го во ри на њен 
ра чун. Не ки су чи ње ни с прет по став ком да у њој од лу чу је број, 
а не ква ли тет.4) Број ча ни од нос ве ћи не и ма њи не тре ти ран је као 
кван ти та ти ван, док се од но си ко ји се ус по ста вља ју од лу ка ма ве ћи-
не нај че шће ти чу ква ли та тив не стра не од но са из ме ђу де ло ва ко ји 
чи не јед ну це ли ну.5)

Иако је био ве о ма оштар кри ти чар де мо кра ти је, Пла тон је 
сма трао да она мо же има ти и за ко ни ти и на сил нич ки об лик, али да 
у на че лу сла би власт дис пер зи јом, па де мо кра ти ја ни је спо соб на 
ни за ве ли ка до бра ни за ве ли ка зла.6) Ари сто тел ана ли зи ра ви ше 
об ли ка де мо кра ти је, ко ја по ње му мо же би ти и ис пра ван и ис ква-
рен об лик. У пр вом слу ча ју, то је сло бод на др жа ва (по ли те ја), а 
у дру гом охло кра ти ја или – ка ко су не ки ка сни ји пи сци тај об лик 
на зва ли – мо бо кра ти ја. Је дан од осно ва за раз ли ко ва ње до брих од 
рђа вих об ли ка де мо кра ти је је сте да ли се вла да у оп штем ин те ре су 
или у ин те ре су оне ‘’ве ћи не’’ ко ја др жи власт. Дру ги кри те ри јум 
је по сто ја ње или не по сто ја ње вла да ви не за ко на. Ари сто тел сма тра 
да об лик де мо кра ти је где не вла да ју за ко ни не го пу ка ве ћи на, ко ја 

них Mon te squ i e ua и Ma di so na, за ла га ли за тро де о бу вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и 
суд ску.

3) В.: Хе ро до то ва Исто ри ја, књ. 3, тч. 80-82 (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1959, стр. 185-
187)

4) Нај у глед ни ји ан тич ки фи ло зо фи као што су би ли Со крат, Пла тон и Ари сто тел има ли су 
ве ли ких ре зер ви и кри тич ки су се од но си ли пре ма де мо кра ти ји, на ро чи то због то га што 
она пред ност да је бро ју, тј. кван ти те ту, а не ква ли те ту. Пр ва дво ји ца на ро чи то су кри ти-
ко ва ли та да шњи оби чај да се вла сто др шци би ра ју коц ком или да не у ка ве ћи на до но си 
од лу ке ко је сва ко га оба ве зу ју.

5) На ово ука зу је и Је ли нек кад пи ше о пра ву ма њи на, па ка же да се ра ни је ме ри ло, а са да 
се бро ји (Ђор ђе Је ли нек, Пра во ма њи на, Др жав на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о-
град,1902).

6) Пла тон, Др жав ник и Сед мо пи смо, За греб, Фа кул тет по ли тич ких на у ка-Ли бер 1977; В. 
књ.VI II, и да ље, од но сно 555-567 (стр. 278-296).
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на ме ће сво ју тре нут ну, ad hoc во љу, мо же би ти го ри од би ло ко јег 
дру гог об ли ка.

Ари сто тел је пр ви по ста вио про блем ко ји је ка сни је по стао 
по знат као про блем ''ти ра ни је ве ћи не''. Та ко ђе је из ло жио и јед-
ну иде ју ко ја је ве о ма слич на мо дер ним гле ди шти ма Шум пе те ра 
(Schum pe ter), Лип се та (Lip set), Да ла, Аро на (Aron) и дру гих ко ји 
де мо кра ти ју ви де као мо гућ ност на ро да да би ра из ме ђу ал тер на-
тив них ели та, тј. ма њи на. Фи ло зоф је сма трао да ма са ни је ни бо га-
та ни обра зо ва на, па јој не би тре ба ло ни да ти власт. Али по што је 
ту ма су опа сно ис кљу чи ти из вла сти, оста је јед но сред ње ре ше ње, 
а то је да на ро ду тре ба омо гу ћи ти да у скуп шти ни би ра вла сто др-
шце из јед не ма ње гру пе оних ко ји су спо соб ни за упра вља ње. Ва-
жно је ис та ћи да су још ан тич ки ми сли о ци сма тра ли да ако ве ћи на 
од лу чу је во де ћи ра чу на са мо о ин те ре су те ве ћи не (а не, да кле, и 
пре о ста ле ма њи не), он да је то ис ква ре ни об лик вла сти. Од Ари-
сто те ла је по те кла иде ја да се де мо кра ти је про це њу ју на ро чи то по 
то ме ко ли ко по шту ју оп шта пра ви ла тј. за кон. Уко ли ко се то га не 
при др жа ва ју, оне по ста ју мо бо кра ти је.7)

У но вом ве ку де мо кра ти ја је ви ше ис ти ца на као по ли тич ки 
иде ал, а ма ње се во ди ло ра чу на о ње ним евен ту ал ним ма на ма. Та ко 
су ве ли ки те о ре ти ча ри мо дер не де мо кра ти је, Џон Лок (Loc ke 1632-
1704) и Жан Жак Ру со (Ro us se au, 1712-1778) за го ва ра ли прин цип 
вла да ви не ве ћи не. ‘’Ка да се је дан број љу ди са гла си – пи ше Лок 
у Дру гој рас пра ви о вла ди – да ство ри јед ну за јед ни цу или вла ду, 
они се ти ме од мах сје ди њу ју и чи не јед но по ли тич ко те ло у ко ме 
ве ћи на има пра во да де ла и од лу чу је за оста ле. Јер, кад се из ве стан 
број љу ди по је ди нач но са гла си да ство ре за јед ни цу, они су ти ме 
од ове за јед ни це на пра ви ли те ло са вла шћу да де ла као јед но те ло, 
са мо во љом и од ре ђе њем ве ћи не’’. Лок сма тра да се ‘’за би ло ко је 
љу де ко ји су се из при род ног ста ња сје ди ни ли у за јед ни цу мо ра 
прет по ста ви ти да су сву власт ко ја је ну жна за ци ље ве ра ди ко јих 
су се сје ди ни ли у дру штво пре да ли ве ћи ни за јед ни це, сем ако се 
ни су из ри чи то са гла си ли с не ким бро јем ко ји је ве ћи од ве ћи не’’.8)

Лок је сма трао да ве ћи на мо же ле ги тим но да до но си од лу ке 
или ус по ста вља вла ду кад чи ни 50 по сто плус је дан. Ова кву тан-
ку ве ћи ну при хва тао је на осно ву прет по став ке да би се дру штво 
7) Ари сто тел вр ло кри тич ки пи ше о ‘’пе тој вр сти де мо кра ти је’’ у  ко јој ‘’вр хов на власт 

при па да ма си а не за ко ну’’. ‘’То про у зро ку ју де ма го зи... Та вр ста де мо кра ти је је оно што 
је ти ра ни да ме ђу мо нар хи ја ма... Та квој де мо кра ти ји мо гло би се с пра вом при го во ри ти 
да уоп ште и ни је др жав но уре ђе ње (Ари сто тел, По ли ти ка, Кул ту ра, Бе о град, 1960; де ло 
пре ве ла Љи ља на Ста но је вић Цре па јац; пред го вор ‘’Ари сто те ло во уче ње о др жа ви и ње-
ном етич ком за дат ку’’ на пи сао Ми лош Ђу рић; за нав. ме сто ви ди књ.IV, 3-7 или 1292а).

8) John Loc ke, Две рас пра ве о вла ди, Иде је, Бе о град, 1978, стр. 56-58.
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мо гло рас па сти ако би се оста ви ла мо гућ ност да се до од лу ке и не 
до ђе. 

Ети мо ло шки, де мо кра ти ја зна чи власт или вла да ви ну на ро да. 
Али по што у на ро ду по сто је раз ли чи та, па и су ко бље на гле ди шта 
и ин те ре си, то се де мо кра ти ја обич но де фи ни ше као ‘’вла да ви на 
ве ћи не’’. Но и да нас( као што је би ло од у век), те шко је по сти ћи 
да цео на род уче ству је у вр ше њу вла сти. За то се и у де мо кра ти ја-
ма нај ве ћи део по сло ва и од лу ка ве за них за вр ше ње вла сти вр ши 
пре ко иза бра них пред став ни ка и по ста вље них или иза бра них ли ца 
ко ја вр ше власт. Та ко је фак тич ко вр ше ње вла сти увек у ру ка ма 
ма њи не, ко ју су у ста ро вре ме и без пе жо ра тив ног зна че ња зва ли 
оли гар хи јом. На осно ву исто риј ских и са вре ме них ис ку ста ва, зна 
се да де мо кра ти ја по фор ми мо же би ти оли гар хи ја по су шти ни. 
Исто ри чар Ту ки дид, Пе ри клов са вре ме ник, ко ји је за бе ле жио и чу-
ве ни Пе ри клов го вор у ко јем се ис ти че ан тич ки грч ки иде ал де мо-
кра ти је, за Ати ну је пи сао да је по фор ми де мо кра ти ја, а у су шти ни 
оли гар хи ја (што зна чи вла да ви на ма њи не). 

У зе мља ма ко је се да нас тре ти ра ју као де мо крат ске, на род 
уче ству је у из бо ри ма пред став ни ка, тј. вла сто др жа ца, а у не ким 
др жа ва ма на ре фе рен ду ми ма и дру гим слич ним об ли ци ма из ја-
шња ва ња уче ству је у од лу чи ва њу о не ким ва жни јим ства ри ма. 
Кад год од лу ке до но си не ко ко лек тив но те ло (на род, скуп шти на, 
пар ла мент, вла да, са вет, од бор, ко ми тет итд), па се о јед ном или 
дру гом пи та њу ја ве раз ли ке или би тре ба ло иза бра ти из ме ђу ви ше 
раз ли чи тих ли ца, мо гућ но сти, од лу ка, оп ци ја и ал тер на ти ва, он да 
се од лу ка обич но до но си гла са њем, тј. ве ћи ном гла со ва ако друк-
чи је ни је пред ви ђе но од го ва ра ју ћим пра ви ли ма. То се на зи ва де мо-
крат ским од лу чи ва њем, а де мо кра ти ја се не ка да де фи ни ше и као 
вла да ви на ве ћи не, чи је од лу ке по ста ју оп ште о ба ве зу ју ће. 

Ипак, по сма тра ње јед ног еле мен та де мо кра ти је, тј. вла да ви-
не ве ћи не као си но ни ма мо дер не де мо кра ти је ве ли ко је по јед но-
ста вљи ва ње. По што је ‘‘ве ћи на’’ већ по сво јој при ро ди из раз и по-
јам с ре ла тив ним зна че њем, тј. ве ћи на је увек ве ћи део не че га још 
ве ће га, то се као не из бе жан пра ти лац и до пу на увек ја вља и онај 
дру ги, ма њи део – ма њи на, од но сно ма њи не. 

Од XVI II ве ка, а на ро чи то по сле ис ку ста ва с Фран цу ском 
ре во лу ци јом и ја ко бин ском дик та ту ром, ко ја је у док три нар ном 
по гле ду би ла ин спи ри са на Ру со вом по ли тич ком фи ло зо фи јом, у 
де мо крат ској те о ри ји по чи ње се све ви ше ука зи ва ти на опа сност 
ти ра ни је ве ћи не и у ве зи с тим ба ви ти пра ви ма ма њи на. О пра ви ма 
ма њи на као сред ству спре ча ва ња ''ти ра ни је ве ћи не'' пи сао је Џемс 
Ме ди сон у Фе де ра ли стич ким спи си ма у ко ји ма ни је да то са мо об-
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ја шње ње и оправ да ва ње та да шњег аме рич ког уста ва из 1787. не го 
и оп шта те о ри ја фе де рал не вла де. Ме ди сон је по ста вио и пи та ње 
да ли од лу ка ве ћи не увек зна чи пра во због то га што увек има ис-
прав ну са др жи ну или због то га што с ве ћи ном увек иде си ла. По-
што ни је при хва ће но да си ла чи ни прав ду, он да и оно за шта се 
за ла же ве ћи на не мо ра ауто мат ски да бу де увек ис прав но.

То ком XIX ве ка пли ма де мо кра ти је иза зва ла је не ка упо зо ре-
ња мо ти ви са на стра хом од из ра зи то ега ли та ри стич ких им пли ка ци-
ја ра ди кал не де мо кра ти је. Та ко Alek sis de To kvil у Де мо кра ти ји у 
Аме ри ци9) упо зо ра ва на озбиљ не по сле ди це јед на ко сти (ко је, ка ко 
ка же ипак мо жда вре ди пла ти ти ра ди сло бо де) и на но ву мо гућ ност 
опа сно сти од ''ти ра ни је ве ћи не''. То квил из но си да ''Пра ва су шти-
на де мо кра ти је (је) у ап со лут ном су ве ре ни те ту ве ћи не; у демо крат-
ској др жа ви не ма ни шта што би мо гло да се про тив ста ви ве ћи ни.'' 
Он је про пу стио да ис так не да је де мо крат ска те о ри ја већ ука за ла 
на из ве сне еле мен те ко ји ма се ве ћи на огра ни ча ва, ме ђу ко ји ма су 
вла да ви на пра ва уме сто пу ке ве ћи не, кор пус пра ва и сло бо да гра-
ђа на у ко ја ни јед на власт, па ни де мо крат ска, не би тре ба ло да за-
ди ре, пра ва ма њи на, плу ра ли зам (еко ном ски, по ли тич ки, вер ски, 
иде о ло шки и др.) и про це ду рал не га ран ци је. 

Вла да ви на пра ва не сме се ту ма чи ти уско, као спро во ђе ње у 
жи вот оног пра ва (про пи са) ко је јед на власт до но си. Та ква за блу да 
ду бо ко је уко ре ње на не са мо ме ђу вла сто др шци ма ко ји ства ра ју 
''пра во'' по ко јем он да упра вља ју, не го и ме ђу они ма на ко је се та-
кво ''пра во'' при ме њу је. Сва ка власт на сто ји да сво је на ред бе (нор-
ме, про пи се) иза ко јих сто ји ње на во ља и при ну да, пред ста ви као 
''пра во'', па и оства ри ва ње та квог ''пра ва'' ту ма чи као ус по ста вља-
ње ''прав не др жа ве'' (Rechtssta at) или ‘’вла да ви не пра ва’’ (the Ru le 
of Law). Ме ђу тим, с прав но-фи ло зоф ског ста но ви шта не мо же се 
при хва ти ти да је пра во сва ки скуп нор ми иза ко јег сто ји мо но пол 
др жав не при ну де, па ни он да кад се то ра ди по не ком уоби ча је ном 
по ступ ку. 
9) Alek sis de Tocyuevil le, De la De moc ra tie en Ame ri que (1835 и 1840); в. енг. изд. Alek sis de 

Toc qu e vil le, De moc racy in Ame ri ca, New York, Al fred A. Knopf, Vin ta ge Bo oks, 1945 (vol. 
I-II); ово је и нај пот пу ни је ен гле ско из да ње. Ово де ло је у прет про шлом и про шлом ве-
ку об ја вље но у Бе о гра ду: Алек сис То квиљ, Де мо кра ти ја у Аме ри ци, Бе о град, Др жав на 
штам па ри ја, I (1872) и II (1874). Изд. Пред у зе ће ‘’Бра зда’’ по ку ша ло је 1945. да об ја ви 
То кви ло ву Де мо кра ти ју у Аме ри ци, али то је спре че но. Са да је чи та о ци ма на срп ском 
до ступ но но во из да ње: Алек сис де То квил, Де мо кра ти ја у Аме ри ци, у пре во ду Жи во-
ји на Жи во ји но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Ти то град, Изд. Књи жар ни ца Зо ра на Сто ја-
но ви ћа и ЦИД, 1990; дру го из да ње, Срем ски Кар лов ци, Књ. З. Сто ја но ви ћа. 2002 (662 
стр.). Овај но во сад ски из да вач об ја вио је и Алек сис де То квил, Ста ри ре жим и ре во лу-
ци ја, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад. Књиж. З. Сто ја но ви ћа, 1994. пре вео са фран цу ског 
Аљо ша Ми ми ца. Исте го ди не за гре бач ка ''По ли тич ка кул ту ра'' у би бли о те ци ''Ми нер ва'' 
(ко ју уре ђу је Ра ду ле Кне же вић) об ја ви ла је Ale xis de To squ e vil le, Ста ри ре жим и ре во лу-
ци ја, За греб, По ли тич ка кул ту ра, 1994. пре ве ла Рад ми ла Здје лар, а по го вор ‘’Mo der nost 
To squ e vil le o va po i ma nja de mo kra ci je’’ на пи сао је Ра де Ка лањ.
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Вла да ви на пра ва у ства ри ни је мо гу ћа уко ли ко се пра во ту-
ма чи са мо као из раз во ље вла да ју ћих кру го ва. Пра во је од са мих 
сво јих по че та ка про тив реч но, с јед не стра не из раз по ли тич ке во ље, 
а с дру ге стра не и ин стру мент ра ци о нал ног ре гу ли са ња од но са и 
су ко ба и на чин огра ни ча ва ња по ли тич ке во ље и су зби ја ња по ли-
тич ке са мо во ље. Вла да ви на пра ва и де мо кра ти ја мо гу се тре ти ра ти 
као ком пле мен тар ни. 

С тач ке гле ди шта те о ри је о вла да ви ни пра ва, сва ка власт мо-
ра би ти огра ни че на, па и власт на ро да. То је сми сао на че ла вла да-
ви не за ко на, по ред оста лог, због то га што су зна чај ни ми сли о ци 
ис ти ца ли ве ли ки зна чај вла да ви не пра ва за еко ном ски и дру штве-
ни раз ви так, док де мо кра ти ју ни су ста вља ли по зна ча ју у исти ред 
с вла да ви ном пра ва. На при мер, Деј вид Хјум (Hu me) је сма трао да 
за успе шну тр жи шну при вре ду де мо кра ти ја ни је нео п ход на, али да 
је вла да ви на пра ва ап со лут но нео п ход на. 

Вла да ви на пра ва ста вља прав не прин ци пе из над ''др жав них 
раз ло га'', а у од ре ђе ним си ту а ци ја ма зна чи и из над др жа ве. Она да-
ље под ра зу ме ва и трај ност пра ва и оба ве за, иде ју кон ти ну и те та и 
по што ва ње сте че них пра ва. Че сто, а по го то ву ар би трар но ме ња ње 
пра ви ла, као и пре те ра но ре гу ли са ње ра зних де та ља уз су жа ва ње 
ауто но ми је дру штве них и при вред них су бје ка та и, у крај њој ли-
ни ји, ауто но ми је лич но сти – су прот но је овом на че лу. Оно под ра-
зу ме ва и не за ви сно суд ство, а ово опет под ра зу ме ва на чин по де ле 
вла сти. Сва ова на че ла мо гу сме та ти они ма ко ји сма тра ју да пред-
ста вља ју на род ну во љу или '''на род ни су ве ре ни тет'' и они се мо гу 
осе ти ти по бу ђе ни да ра ди спро во ђе ња на род не во ље на ру ше не ка 
прав на пра ви ла. У зе мља ма са ан гло сак сон ском тра ди ци јом ин си-
сти ра се на прин ци пу вла да ви не пра ва (the ru le of law)10) као кон-
цеп ци ји ко ја је ма ње ета ти стич ка од кон цеп ци је ‘’прав не др жа ве’’. 
У том кон тек сту ва жни и бит ни еле мен ти ле ги тим но сти вла да је су 
си стем вред но сти на ко ји ма по чи ва прав ни по ре дак и си стем вла-
сти, од нос гра ђа ни на и вла сти, а исто та ко и про це ду ре и по ступ ци 
(the due pro cess of law). У скла ду с том тра ди ци јом су у по ли тич-
ком про це су раз ви ја ни си сте ми из бо ра, од лу чи ва ња, јав ност, пар-
ла мен та ри зам, про це ду ра до но ше ња за ко на итд. 

У но ви је вре ме све ви ше се го во ри о ткз. ин клу зив ној де мо-
кра ти ји. Ин клу зив на де мо кра ти ја не пред ста вља са мо еко ном ски 
мо дел, већ је то ши ри по ли тич ки про је кат, ко ји је усме рен ка ре-
констгрук ци ји дру штва на свим ни во и ма, и на рав но, у еко ло шкој 

10) В.: Ли ди ја Ба ста, По ли ти ка у гра ни ца ма пра ва, Иде је, Бе о град, 1984; A.V.Di cey, In tro-
duc tion to t he Study of the Law of the Con sti tu tion (1885), Lon don, Mac mil lan, 1889 (по-
сто је и но ви ја из да ња овог ра да: де се то 1959, пре штам па но 1985).
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сфе ри. Ге не рал ни циљ про јек та ин клу зив не де мо кра ти је је ства ра-
ње дру штва у ко јем ће љу ди од ре ди ти се бе, у ко јем ће, дру гим ре чи-
ма ''де мос'', на род, као што је то и по сто ја ло у кла сич ном кон цеп ту 
вла да ви не на ро да, има ти све оп шту кон тро лу над сфе ром по ли ти-
ке, еко но ми је, и уоп ште над дру штве ном сфе ром. Пре ма кон цеп ту 
ин клу зив не де мо кра ти је по сто је че ти ри ком по нен те све о бу хват ног 
де мо крат ског дру штва и то: по ли тич ка или ди рект на де мо кра ти-
ја; еко ном ска де мо кра ти ја; де мо кра ти ја на дру штве ном ни воу; и 
еко ло шка де мо кра ти ја. 

КЉУЧНИЕЛЕМЕНТИМОДЕРНЕДЕМОКРАТИЈЕ

Те шко је од ре ди ти у ко јој ме ри је не ко дру штво де мо крат ско. 
Но, по сто ји не ко ли ко кључ них еле ме на та ко ји чи не те мељ сва ког 
де мо крат ског дру штва. Обра зо ва ње и уче ње на свим ни во и ма има-
ју кључ ну уло гу у бо љем раз у ме ва њу тих еле ме на та и то:

- Јед на кост – На че ло јед на ко сти зна чи да су сва би ћа ро ђе на 
јед на ка и да тре ба ју ужи ва ти јед на ке мо гућ но сти и јед на ко уче-
ство ва ти у по ли тич ком жи во ту за јед ни це, као и да има ју пра во на 
јед на ки по сту пак пред за ко ном. То та ко ђе укљу чу је дру штве ну и 
еко ном ску јед на кост му шка ра ца и же на. 

- Уче ство ва ње – Де мо кра ти ја је бе сми сле на без уче ство ва-
ња. Уче ство ва ње у за јед ни ци и по ли тич ким пи та њи ма пред у слов 
је из град ње де мо крат ског си сте ма. Де мо кра ти ја је об лик уче ство-
ва ња, али је уче ство ва ње ши ри по јам ко ји не ма са мо сна жне по-
ли тич ке им пли ка ци је већ и дру штве не и еко ном ске. Но, са мо уче-
ство ва ње не мо же би ти га ран ци ја де мо кра ти је.

- Вла да ви на ве ћи не и пра ва ма њи на – Иако је де мо кра ти ја 
по де фи ни ци је вла да ви на на ро да, она је за пра во вла да ви на ве ћи не. 
Она та ко ђе под ра зу ме ва оба ве зу ве ћи не да во ди ра чу на о пра ви ма 
и по тре ба ма ма њин ских гру па. Ме ра у ко јој се ис пу ња ва та оба ве за 
по ка за тељ је уна пре ђе ња де мо крат ских вред но сти у дру штву.

- Вла да ви на пра ва и пра вед но су ђе ње – Де мо кра ти ја би тре-
ба ла спре чи ти по је дин ца или гру пу да вла да на ро дом на ар би три-
ран на чин. Вла да ви на пра ва омо гу ћу је др жа ви да има не за ви сан 
прав ни по ре дак ко ји оси гу ра ва јед на кост пред за ко ном, огра ни ча-
ва њем мо ћи јав не вла сти и снаб де ва њем јед на ког при сту па не за ви-
сном и пра вед ном прав ном си сте му.

- По што ва ње људ ских пра ва – При хва та ње да су сва ''људ-
ска би ћа ро ђе на јед на ка и сло бод на у до сто јан ству и пра ви ма'' 
те мељ је функ ци о ни са ња де мо крат ске за јед ни це. Де мо крат ска др-
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жа ва има оба ве зу да обез бе ди по што ва ње, за шти ту и ис пу ња ва ње 
људ ских пра ва ка ко би омо гу ћи ла да ње ни гра ђа ни мо гу жи ве ти у 
сло бо ди од стра ха и не и ма шти не. У де мо кра ти ји би се по себ на 
па жња тре ба ла по све ти ти оним пра ви ма ко ја су кључ на за уче шће 
гра ђа на, као што су пра во на оку пља ње, сло бо да го во ра те сло бо да 
ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти. Гра ђан ска и по ли тич ка пра ва 
са ма по се би не мо гу га ран то ва ти мир, људ ску и на ци о нал ну без-
бед ност. Са мо ако се у об зир узму те мељ не еко ном ске, дру штве не 
и кул тур не по тре бе, мо гу ће је ус по ста ви ти по вољ но окру же ње за 
де мо кра ти ју. 

- По ли тич ки плу ра ли зам – Тра ди ци о нал ни за да так по ли-
тич ких стра на ка је кон со ли до ва ти раз ли чи тост иде ја и ми шље ња 
и пред ста ви ти их у јав ној рас пра ви. Је ди но по ли тич ки плу ра ли-
зам мо же обез бе ди ти до вољ но флек си бил не струк ту ре ко је се мо-
гу при ла го ди ти но вим по тре ба ма, а да при том ипак бу ду чвр сто 
тло за де мо крат ско упра вља ње. Но, по ли тич ка се сло бо да та ко ђе 
мо же зло у по тре би ти за ши ре ње иде ја ко је пот пи ру ју мр жњу, иза-
зи ва ју на си ље и на тај на чин пред ста вља ју прет њу де мо крат ском 
дру штву и по рет ку. Та кве тен ден ци је те шко је са вла да ти на де мо-
крат ски на чин, а да се не огра ни чи сло бо да из ра жа ва ња и при том 
за шти ти ин те рес дру штва у це ли ни. До од ре ђе не ме ре, де мо кра ти-
је мо ра ју шти ти ти и са ме се бе, нпр. од те ро ри зма. 

- Сло бод ни и по ште ни из бо ри – Из бо ри су те мељ но и је дин-
стве но обе леж је де мо кра ти је. При сва ком из бо ру на род мо же из ра-
зи ти сво ју же љу за про ме ном као и сво је сла га ње с тре нут ном по-
ли ти ком те уче ство ва ти у стал ном про це су ево лу ци је. Но, исто ри ја 
је по ка за ла да ни је са мо по се би ја сно ко има, а ко не ма мо гућ ност 
уче сто ва ња. Же не су, нпр. ве о ма ду го би ле ис кљу че не из тог про-
це са. У Ap pen zell-In ner ho de nu, де лу Швај цар ске, ко ји је на ро чи то 
по знат по сво јим ви со ко ра зви је ним де мо крат ским струк ту ра ма, 
же не су до би ле пра во гла са тек по чет ком де ве де се тих го ди на про-
шлог ве ка. Од нај ве ће је ва жно сти оси гу ра ти да пра во на гла са ње 
бу де оп ште, сло бод но, јед на ко, тај но и ди рект но.

- По де ла вла сти – По де ла вла сти, ко ју је као кон цепт увео 
Loc ke (''Два трак та та о вла сти'', 1690.), а уна пре дио Mon te squ i eu 
(''О ду ху за ко на'', 1748.) бо ре ћи се про тив ап со лу ти стич ке др жа-
ве, те мељ но је на че ло мо дер них де мо кра ти ја. У скла ду с тим на-
че лом моћ др жа ве по де ље на је из ме ђу за ко но дав них, из вр шних и 
суд бе них де ла ко ја функ ци о ни шу не за ви сно, али су од го вор на јед-
на дру ги ма и на ро ду. Та кав си стем про ве ре и рав но те же оси гу ра ва 
при ме ре не кон трол не ме ха ни зме, те спре ча ва зло у по тре бу др жав-
не вла сти.
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- Без бед ност и сло бо да – пред ста вља кључ ни еле мент по ком 
се ме ри де мо ре тич ност дру штва, а пред ста вља основ за функ ци о-
ни са ње сва ке де мо крат ске за јед ни це. Да кле, са мо је без бе дан чо-
век сло бо дан чо век, а са мо сло бо дан чо век мо же да функ ци о ни ше. 
Та ко схва ће на сло бо да, још од ан тич ке Грч ке под ра зу ме ва по ли-
тич ко пра во гра ђа на да од лу чу ју о свим јав ним пи та њи ма, а са мим 
тим о пи та њи ма из обла сти без бед но сти. 

БЕЗБЕДНОСТКАОУНИВЕРЗАЛНИ
ДЕМОКРАТСКИПРОЦЕС

Основ на функ ци ја без бед но сти је сте пре вен тив на, од но сно 
да сво јом ор га ни за ци јом и зна њем бу де ин стру мент од вра ћа ња 
про тив ни ка од при ме не на сил не де лат но сти. Ако до та квих ак тив-
но сти ипак до ђе, су бјек ти си сте ма без бед но сти мо ра ју ефи ка сно 
ре а го ва ти, ка ко би пра во вре ме но от кри ли узрок опа сно сти и ели-
ми ни са ли њи хо ве но си о це на прав но до зво љен на чин.

„Као функ ци ја – без бед ност је не раз двој ни атри бут др жа ве 
и под ра зу ме ва вр ше ње по сло ва без бед но сти ра ди за шти те од ре ђе-
них вред но сти, без об зи ра на дру штве но уре ђе ње, по ли тич ки си-
стем и об лик вла сти. Функ ци ја без бед но сти и ор га ни за ци ја без бед-
но сти чи не си стем без бед но сти. 

За по јам без бед но сти се у ли те ра ту ри ве зу је из раз функ ци ја, 
при че му се схва та у ужем зна че њу и то као део основ не функ ци је 
др жа ве.

У устав ним ре ше њи ма и не ким дру гим пра вим ак ти ма мно-
гих зе ма ља пред ви ђе не су сле де ће функ ци је др жа ве: обез бе ђе ње и 
за шти та др жав ног су ве ре ни те та; обез бе ђе ње и за шти та не за ви сно-
сти и те ри то ри јал не це ло куп но сти; во ђе ње ме ђу на род не по ли ти ке 
и ме ђу на род них од но са и оства ри ва ње и за шти та основ них сло бо-
да и пра ва гра ђа на.11)

На ве де не функ ци је сма тра ју се осно вом за по сто ја ње са вре-
ме них др жа ва, и спа да ју у гру пу ми ни мал них пра ва сва ке др жав не 
за јед ни це. Као та ква, она је при зна та у це лом све ту. У том сми слу 
по сто ја ње без бед но сне функ ци је (де лат но сти) др жа ве има два об-
ли ка де ло ва ња:

а) пре вен тив но, где сво јим по сто ја њем пред ста вља ин стру-
мент од вра ћа ња од свих об ли ка и из во ра угро жа ва ња и

11) Ра до слав Га ћи но вић, «Без бед ност као мо дер на на уч на ди сци пли на», Збор ник ра до ва 
Ср би ја – без бед но сни и ин сти ту ци о нал ни иза зо ви, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди јем Бе-
о град, 2009, стр. 7.
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б) ре пре сив но – от кла ња ње узро ка угро жа ва ња и ели ми ни-
са ње њи хо вих но си ла ца си лом, на прав но до зво љен на-
чин.

Мно ги те о ре ти ча ри и фи ло зо фи од ста рог ве ка до да нас има-
ли су сво је де фи ни ци је др жа ве. И да нас, као пре 100 го ди на, ве о ма 
је при хва ћен став Мак са Ве бе ра да се „др жа ва не мо же де фи ни-
са ти на осно ву са др жа ја оно га шта чи ни… на про тив, со ци о ло-
шки се мо дер на др жа ва мо же де фи ни са ти са мо на осно ву јед ног 
спе ци фич ног сред ства ко је је свој стве но њој…сред ства фи зич ког 
на си ља.“12)

У те о ри ји др жа ве и пра ва оп ште при хва ће ним се сма тра ју 
ста но ви шта да др жа ва пред ста вља део дру штва, тј. по себ ну дру-
штве ну тво ре ви ну ко ју на зи ва мо дру штве ном ор га ни за ци јом. 13)

Иако због су прот них иде о ло шких ста во ва и те о риј ских 
при сту па у окви ру ме ђу на род не за јед ни це не по сто ји је дин стве-
на де фи ни ци ја др жа ве, под др жа вом се под ра зу ме ва сва ка „је дин-
ка„ ко ја је ор га ни зо ва на од стра не по сто ја ног ста нов ни штва на 
огра ни че ној теритoрији, ко ју то ста нов ни штво пре ко ор га ни зо-
ва ног по ли тич ког си сте ма су ве ре но кон тро ли ше. Из ове де фи ни-
ци је сле ди да су кон сти ту тив ни еле мен ти др жа ве по сто ја но ста-
нов ни штво, те ри то ри ја и су ве ре на власт.14)

Др Мир ко Гр чић,15) по зна ти по ли тич ки ге о граф, у од ре ђе њу 
др жав них функ ци ја по ла зи од ли бе рал них, кон зер ва тив них и дру-
гих те о ри ја др жа ве. Пре ма ње го вом схва та њу, основ не др жав не 
функ ци је су: услу жна, еко ном ска, прав на , со ци јал на , иде о ло шка 
и без бед но сна функ ци ја.Без бед но сна функ ци ја се мо же иден ти фи-
ко ва ти и са при нуд ном функ ци јом др жа ве ко ја је ве за на за очу ва ње 
ви тал них вред но сти дру штва: су ве ре ни те та; те ри то ри јал ног ин те-
гри те та и не за ви сно сти и бор ба про тив кри ми на ла. 

Гле ди ште о без бед но сној функ ци ји као де лу си сте ма со ци-
јал не кон тро ле не до вољ но на гла ша ва да ова функ ци ја по сто ји у 
дру штву ко је је по ли тич ки ор га ни зо ва но – ко је има сво је по ли тич-
ке ин сти ту ци је (ин сти ту ци је по ли тич ког си сте ма), а ме ђу њи ма и 
др жа ву као нај са вре ме ни ју по ли тич ку ор га ни за ци ју дру штва. Јав-
ни ка рак тер без бед но сне функ ци је по твр ђу је ње ну не раз лу чи ву ве-
12) Макс Ве бер, При вре да и дру штво, Том дру ги, Про све та, Бо град, 1976, стр. 432.

13) Ми тро вић М. Д: Др жа ва и пра во у те о ри ји др жа ве и пра ва, Сл. лист СФРЈ, Бе о град, 
1992.

14) Љу бо мир Ста јић – Ра до слав Га ћи но вић, Увод у сту ди је без бед но сти, Дра слар парт нер, 
Бе о град, 2007, стр. 64.

15) Ми лен ко Гр чић, По ли тич ка ге о гра фи ја, Ге о граф ски фа кул тет, Бе о град, 2000, стр. 133.
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зу са по ли тич ком ор га ни за ци јом дру штва и за ви сност од ре ла ци ја 
ко је се ус по ста вља ју из ме ђу без бед но сти и по ли ти ке. Ве за без-
бед но сти и по ли ти ке се ус по ста вља у тре нут ку окон ча ња про це-
са тран сфор ма ци је ро дов ског у по ли тич ки ор га ни зо ва но дру штво. 
Без бед но сна функ ци ја се ов де по ја вљу је у све тлу бит ног са став ног 
де ла по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва, од но сно као јед на од ди-
мен зи ја ове ор га ни за ци је – не по сред но по ве за на са ка па ци те том 
(спо соб но шћу) при нуд ног на ме та ња од лу ка по ли тич ке ор га ни за-
ци је чла но ви ма дру штва.

Без бед но сна уло га се сво ди на обез бе ђи ва ње по што ва ња од-
ре ђе них по ли тич ких од лу ка у дру штву, на јед ну вр сту по сре до ва ња 
из ме ђу по ли тич ког си сте ма и ње го вог дру штве ног окру же ња. Циљ 
тог по сре до ва ња се са сто ји у то ме да по ли тич ке од лу ке до би ју са-
свим ја сну ди мен зи ју оба ве зно сти, та кву ко ја ели ми ни ше од би ја-
ње њи хо вог по што ва ња. Про из и ла зи да би се, из по ли ти ко ло шког 
угла, су шти на без бед но сне функ ци је мо гла из ра зи ти као до при нос 
оба ве зу ју ћем ка рак те ру од лу ка и нор ми ко је про ду ку је по ли тич ки 
си стем, од но сно да без бед ност по сто ји ка ко би у слу ча ју по тре бе 
обез бе ди ла по што ва ње од лу ка и нор ми по ли тич ког си сте ма у дру-
штву, и да то чи ни уз евен ту ал ну по тре бу ме ра при ну де. По ред те 
ме ди ја тор ске (по сред нич ке) уло ге, без бед ност има и јед ну дру гу, 
у из ве сном сми слу, за по ли тич ки си стем екс пли цит ни је из ра же ну 
уло гу. Она је из вор по др шке и осло нац по ли тич ког си сте ма. Та ко 
би се ње на уло га од но си ла још и на за шти ту са мих ин сти ту ци ја 
по ли тич ког си сте ма и обез бе ђи ва ње њи хо вог нео ме та ног функ ци-
о ни са ња.

Ова ко схва ће на, без бед но сна функ ци ја би би ла при мар но 
окре ну та ло ги ци по ли тич ког си сте ма, од но сно по тре ба ма и зах те-
ви ма тог си сте ма, оли че ним у ње го вим од лу ка ма. У крај њој ли ни ји, 
то би мо гло зна чи ти да без бед ност пре вас ход но слу жи по ли тич ком 
си сте му, а не чи та вом дру штву, ка ко би про из и ла зи ло из схва та ња 
без бед но сне функ ци је као со ци јал не функ ци је и без бед но сти као 
фор ме со ци јал не кон тро ле.

Је дан од основ них ци ље ва сва ке по ли ти ке и дру штве них сна-
га ко је у њој уче ству ју, је сте уну тра шња и спољ на без бед ност за-
јед ни це. Основ прав ног уре ђи ва ња од но са у обла сти без бед но сти 
у Ср би ји је су прин ци пи и опре де ље ња на ве де на у устав ном до ку-
мен ту.

На осно ва ма устав них на че ла у прав ном по ступ ку да ље се 
утвр ђу ју та кве прав не нор ме, а у скла ду са њи ма и фак тич ко по-
на ша ње свих дру штве них су бје ка та, ко ји ма се оства ру ју ци ље ви 
дру штва.
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Прав но уре ђи ва ње без бед но сти на мет ну то је, пре све га, ње-
го вом при ро дом др жав не и дру штве не функ ци је и нео п ход но шћу 
да се без бед ност оства ру је кроз је дин ствен си стем. Ово с раз ло гом 
да би чи тав прав ни си стем де ло вао на је дин ствен на чин, у свим 
обла сти ма дру штве ног жи во та, па та ко и у сфе ри без бед но сти, од-
но сно да би се укло ни ла или све ла на ми ни мум ар би трар ност др-
жав них су бје ка та ка да од лу чу ју о пра ви ма, оба ве за ма и ин те ре си-
ма гра ђа на.

То зна чи да је де лат ност свих др жав них ор га на, па и ор га на 
без бед но сти, за сно ва на на из гра ђе ном пра ву. Ти ме се за до во ља ва 
основ ни прин цип за ко ни то сти јер си стем без бед но сти ег зи сти ра 
за јед но с пра вом. Ме ђу тим, чи ње ни ца је да де ло ва ње си сте ма у 
од ре ђе ним усло ви ма ни је од ре ђе но са мо пра вом не го и кон крет но 
де фи ни са ним дру штве ним по тре ба ма.

За ко ни до не ти у обла сти без бед но сти ја сно ис ти чу глав не 
де тер ми нан те прав не кон цеп ци је без бед но сти као што су: на че ло 
за ко ни то сти; прав на др жа ва и дру штве не по тре бе. 

Ре пре сив но де ло ва ње ор га на и слу жби без бед но сти мо гу ће 
је са мо ако је из ри чи то до пу ште но за ко ном.

У прав ној др жа ви си ла мо ра да бу де у слу жби пра ва, јер ако 
је пра во у слу жби си ле, не мо же се го во ри ти о прав ној др жа ви. 
По зна то је да се у то та ли тар ним др жа ва ма у окви ри ма њи хо вог 
уну тра шњег уре ђе ња на си ље над соп стве ни ма гра ђа ни ма „ма ски-
ра” пра вом, с ци љем да се одр жи то та ли тар ни ре жим на вла сти.

Од на стан ка чо ве ка и људ ске за јед ни це до да нас раз ли чи те 
дру штве не тво ре ви не (на ро ди, дру штва, др жа ве, кла се и сл.) има ју 
је дин стве ну и за јед нич ку пре о ку па ци ју – без бед ност. У нај ши рем 
зна че њу, реч без бед ност да нас пре о вла ђу је у је зи ку мо дер не по ли-
ти ке. 

Мо же се ре ћи да је по ли тич ки реч ник ис пу њен зна че њем ове 
ре чи и да је по ли тич ко де ло ва ње усме ре но и огра ни че но њом. Иза 
те ре чи кри је се хи по кри зи ја (пре тва ра ње, ли це мер ство) оних ко ји 
вла да ју по је ди ним др жа ва ма или чи та вим све том. 

Без бед ност је, у на шем вре ме ну као и ра ни је, пр ва и основ на 
бри га др жа ве, са вре ме ног ту ма че ња по ли тич ких те о ри ја и ме ђу-
на род них од но са. Не ки те о ре ти ча ри са вре ме них др жа ва за сту па-
ју став да са вре ме на по ли ти ка пред ста вља у ства ри „без бед но сни 
про је кат” ко ји прет хо ди и ко ји оправ да ва ста во ве на ци о нал них по-
ли тич ких те о ре ти ча ра и са му прак су по је ди них др жа ва. Сход но то-
ме, уте ме ље ње на ци о нал них по ли ти ка као по ли ти ка без бед но сти, 
под ра зу ме ва да се раз ми шља о ства ра њу по себ них ди сци пли на ко-
је ће за о кру жи ти ну жност фи ло зо фи је без бед но сти. 
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Ис тра жи ва њем овог ста ва за кљу чу је се да без бед ност пред-
ста вља ши ри по јам, да је од у век и не из бе жно има ла мно го ши ре 
зна че ње и са др жај, ко ји су са вре ме не ме ђу на род не сту ди је о без-
бед но сти тек по че ле да ре ги стру ју, не го што је са мо очу ва ње на-
ших, та ко зва них, основ них вред но сти.

Без бед ност се пре ма тим сту ди ја ма, у ства ри, од у век ба ви-
ла обез бе ђе њем са мих осно ва на ко ји ма по чи ва ју по ли тич ке те о-
ри је, спе ци фи ку ју ћи оно што је тре ба ло да пред ста вља су шти ну 
по ли ти ке. Раз лог је што ми сао у окви ру ко је се ја вља ју по ли тич ка 
раз ми шља ња, фи ло зо фи ја и ње на кон цеп ци ја исти не, са ма по се-
би пред ста вља је дан без бед но сни про је кат. Јер, сва раз ми шља ња 
де фи ни са на у окви ру фи ло зо фи је и по ли ти ке су, у ства ри, тра га ња 
за без бед но шћу (ка ко оп ста ти, ка ко пре жи ве ти, ка ко се од бра ни ти, 
ка ко се про ши ри ти, ка ко очу ва ти здра вље и сл.).

Без бед ност, да кле, на ла зи свој из ра жај као вр хов ни прин цип, 
као осно ва, или као оно што прет хо ди не че му. Још је Лајб ниц за пи-
сао: „Ако не ко гра ди ку ћу на пе ско ви том те ре ну, он мо ра ко па ти 
све до тле док не на и ђе на не ки чврст ка мен или те мељ.”16) 

Да кле, упра во из тог раз ло га без бед ност усло вља ва по ли-
тич ку ми сао као до каз очи гле дан сам по се би, а то је по сто ја ње 
жи во та, ин ди ви ду ал ног и дру штве ног. Јед ну од прет ход но по ме-
ну тих пре ми са до ка зу је и уну тра шња те жња чо ве ка да се по на ша 
ин стинк тив но (ин стинкт за пре жи вља ва њем) или ак си о ма тич но (у 
об ли ку прин ци па са мо за шти те, пра ва на жи вот или пра ва на са мо-
од бра ну). Због то га без бед ност по ста је вред ност ко ју са вре ме на 
ту ма че ња по ли тич ких те о ри ја и са вре ме на по ли тич ка прак са не 
до во де у пи та ње (ни ти су их до во ди ли,) упра во за то што они сво-
је зах те ве фор му ли шу на осно ву зах те ва ко ји про ис ти чу из са ме 
ме та фи зич ке исти не. Као по сле ди ца то га, без бед ност је по ста ла 
пре ди кат на ба зи ко јег су на ста ли основ ни по ли тич ки по сту ла ти 
са вре ме ног дру штва, на ко ме је за сно ва на струк ту ра са вре ме не по-
ли тич ке мо ћи чи је је оли че ње др жа ва и на ко ме ин сти ту ци је и по-
је дин ци, укљу чу ју ћи и са вре ме не де мо крат ске по ли ти ча ре, на сто је 
да уте ме ље основ не по став ке сво је ле ги тим но сти.

Основ на ми сао ко ју у ово ме тре ба сле ди ти је сте она ко ја 
до во ди у пи та ње тра ди ци о нал ну по ли тич ку ми сао о уте ме ље њу 
без бед но сти. У том сми слу, мо же да по мог не Хај де ге ров став да 
„мо дер на по ли ти ка пред ста вља без бед но сни про је кат у нај ши рем 
мо гу ћем – он то ло шком – зна че њу ове ре чи, за то што је она пр во-
бит но то и тре ба ло да по ста не с об зи ром на сам ка рак тер или 

16)  Mic hael Dil lon, Po li ti ces of se cu rity, Ro u tled ge, Lon don, 1996.



СПМ број 1/2010, година XVII, свеска 27. стр. 151-168.

166

при ро ду раз ми шља ња о исти ни, у чи јем кон тек сту је са ма по ли-
ти ка би ла раз ма тра на.”

Ко нач но, без бед ност на нај спек та ку лар ни ји на чин при ка зу-
је бу дућ ност чо ве ко ве и на ци о нал не ег зи стен ци је на зе мљи, огра-
ни че ну стра те ги ја ма хи брид них ре жи ма гло бал не су ве ре но сти и 
вла да ви не. У том сми слу, тре ба пре и спи та ти кон цеп те по ли тич ких 
те о ри ја ко ји ма је гло ба ли зам су шти на, а без бед ност се ве зу је за 
гло бал ну ег зи стен ци ју ни хи ли зма17) и тех но ло ги је.

Да кле, вр ло је те шко от кри ти и де фи ни са ти ак тив но сти ко-
је без бед ност зах те ва и ко је се на ме ћу у ње ном очу ва њу. По се бан 
про блем пред ста вља де фи ни са ње на чи на на ко ји се без бед ност од-
ра жа ва на нас као не ка вр ста трај ног обе ле жи ва ча епо ха, по ли ти ке, 
фи зич ких и ге о граф ских гра ни ца, при ње го вом ко ри шће њу у опи-
си ма са вре ме ног до ба. 

По пис нај че шћих пој мо ва ука зу је на те жи ну по ме ну тог про-
бле ма (др жав на без бед ност, на ци о нал на без бед ност, по ли тич ка 
без бед ност, вој на без бед ност, гло бал на без бед ност, ре ги о нал на 
без бед ност, те ри то ри јал на без бед ност, еко ном ска без бед ност, фи-
нан сиј ска без бед ност, ин ди ви ду ал на без бед ност, ко лек тив на без-
бед ност, лич на без бед ност, фи зич ка без бед ност, пси хо ло шка без-
бед ност, сек су ал на без бед ност, со ци јал на без бед ност, еко ло шка 
без бед ност, без бед ност на мир ни ца за ис хра ну ...). 

Ка да је реч о без бед но сти тре ба ре ћи да она ни је при род на, 
већ ци ви ли за циј ска чи ње ни ца. Она ни је име ни ца ко јом се не што 
име ну је, већ пре прин цип на осно ву ко јег се ства ри фор му ли шу. 
Она је објек тив на по тре ба и пре те ча опи са свих опа сно сти ко је на 
ра ди ка лан на чин угро жа ва ју по је дин ца, дру штво, др жа ву и чи та ву 
ме ђу на род ну за јед ни цу. 

Нео п ход но је ука за ти и на чи ње ни цу да по јам без бед но сти 
има сво је ко ре не у ткз. „по зи тив ном стра ху”, од но сно да без бед-
ност пред ста вља основ но ору ђе за кон сти ту и са ње по ли тич ког по-
рет ка и ор га ни зо ва ње лич ног и груп ног по на ша ња ну жним за ко ни-
ма, ра ди оства ри ва ња пра ва дру гих чла но ва те исте за јед ни це, или 
пак от кла ња ње ра зно вр сних об ли ка за јед нич ке опа сно сти.

17) Нихилизам (лат. ni hil ни шта) ста но ви ште пот пу ног од ри ца ња вред но сти. Уоп ште: те о-
риј ски, ни хи ли зам од ри че мо гућ ност са зна ва ња исти не, а етич ки ни хи ли зам вред ност 
мо рал них за ко на; у по ли тич ко-со ци јал ном по гле ду: схва та ње да да на шње дру штво и 
це ло куп ни ње гов по ре дак не ва ља ни шта, због че га би га тре ба ло пот пу но уни шти ти, па 
тек на тим ру ше ви на ма гра ди ти јед но но во дру штво; из раз на пра вљен по иде ја ма ко је 
је ру ски пи сац И.С.Тур ге њев из нео кроз Ба за ро на, глав ног ју на ка свог ро ма на „Оче ви 
и де ца“, 1862. го ди не, ко ји је од луч но од ри цао сва на че ла и тра ди ци је ру ске пле мић ке 
кул ту ре (Ми лан Ву ја кли ја, Лек си кон стра них ре чи, Про све та, Бе о град, 1980, стр. 611).
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DEMOCRACYANDSECURITYINNATIONALSTATE

Summary
De moc racy is a mo del of go vern ment by which the sta te go vern-

ment de ri ves from the pe o ple. The word “de moc racy” de ri ves from 
An tic Gre ek words de mos – me a ning “pe o ple” and kra tos – me a ning 
“go ver ning”. Idea of de moc racy has de ri ved in an ci ent Gre e ce and by 
its ori gi nal me a ning it me ant go ver ning of po or pe o ple. This idea to ok 
ro ots from equ al right for ci ti zens to talk freely in the par li a ment (ise go-
ria) and the ir equ a lity in the eye of law (iso no mia). The se two kinds of 
equ a lity de ri ved from in di vi dual auto nomy of in di vi du als, that is, from 
the in di vi du als’ in de pen den ce and self-de ter mi na tion. In ad di tion, true 
de moc racy cre a tes pre con di ti ons for se cu rity of the ci ti zens, alt ho ugh 
the ir se cu rity is a very com plex and com pli ca ted so cial phe no me non.

Along with exi sten ce of se cu rity as a true hu man va lue, need and 
in te rest, in de moc ra tic sta tes the re al so exists fre e dom as a hig hest ideal 
and uni ver sal po in ter in con tem po rary de ve lop ment of hu man kind. The 
fre e dom, com pre hen ded in such way, sin ce the ti me of an tic Gre e ce, 
im pli es a po li ti cal right of the ci ti zens to de ci de on pu blic is su es and, in 
this way, on the is su es con cer ning the fi eld of se cu rity, too. The re fo re, 
fre e dom and se cu rity are pro ducts (ac hi e ve ments) of true de moc racy. 
Ta king in to con si de ra tion that true de moc racy has not been fun cti o ning 
in prac ti ce, the se cu rity as one sta tus and pro cess has been un der the 
ju ris dic tion of the sta te and its go vern ment be ing the pro duct of de moc-
ra tic elec tion.
Key Words: de moc racy, par li a men ta rian de moc racy, pre si den tial de moc racy, 

se cu rity, ma jo rity ru le, ru le of rights, po li ti cal plu ra lism, elec ti-
ons, go vern ment, fre e dom 
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Abstract
Postulates of modern democracy have been gradually developed 

out of Calvinist religious movement during 17th century, in particular 
in Scotland, England and Netherland where their communities support-
ed both religious and political ideas. Following that, there came a phi-
losophy of freedom and equality for all, that has been further developed 
during the movement of Enlightenment, after which it became known 
as a central value of democracy. Democracy depends on interest and 
active participation of its users. Information and approach to knowl-
edge are preconditions for апу significant participation in democratic 
system. Only the people who recognize functioning of the system and 
know its mechanism and institutions might contribute to and benefit 
from democratic society.

Only in democracy respect of human rights implies freedom (lib-
eration) from fear and threat to existence of individuals. Human secu-
rity implies the right to capability and freedom that the individuals may 
achieve for purpose of developing their human potential.

Generally speaking, only an equal, free and democratic partici-
pation in political and economic life of a state or community may es-
tablish human and national security. Only a total guarantee of human 
rights, participative government, rule of the rights and law, substantial 
development and equal consumption of resources may provide that hu-
man and national security contribute to democratic making of decisions 
and international cooperation. Кеу elements of modern democracy are: 
equality, participation, majority rule and minority rights, rule of the 
rights and law and fair trial, respect of human rights, political pluralism, 
freedom and fair elections, power sharing and security and freedom as 
a key element of existence of modern democracy and functioning of 
democratic community. Therefore, only a safe person is a free person 
and only the safe person is a fully functioning person.
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