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Tе мељ ор га ни за ци је и функ ци о ни са ња ве ћи не да на шњих др жа ва 
је на че ло по де ле вла сти. Оно има сво ја два об ли ка – хо ри зон-

тал ну и вер ти кал ну по де лу вла сти. Ре чи подела власти не тре ба 
ту ма чи ти са мо је зич ки, тер ми но ло шки, као раз два ја ње, одво је ност, 
већ та ко да под на че лом поделе вла сти под ра зу ме ва мо: са рад њу, 
за јед нич ко де ло ва ње, рав но те жу, ко ор ди на ци ју, ме ђу за ви сност нај-
ви ших др жав них ор га на.

На че ло хо ри зон тал не по де ле вла сти, ко је об ра ђу је овај рад, де-
ли др жав ну власт ме ђу нај ви шим ор га ни ма ко ји сто је у јед ној рав-
ни, док вер ти кал на по де ла вла сти под ра зу ме ва по сто ја ње ор га на 
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вла сти раз ли чи тог ни воа: цен трал них и не цен трал них (нпр. ор га ни 
ре ги о на, те ри то ри јал не ауто но ми је, ло кал не за јед ни це и др.). Иако 
је про те кло ви ше од две ста го ди на од до но ше ња пр вих уста ва ко-
ји су на че ло по де ле вла сти ма те ри ја ли зо ва ли нор ма ма (аме рич ки 
Устав од 1787, фран цу ски Устав од 1791), ово на че ло не гу би на 
зна ча ју, по при мив ши го то во уни вер за лан ка рак тер.

Те о риј ске те ме ље на че ла по де ле вла сти на ла зи мо у де ли ма на-
ста лим да ле ко пре по ја ве пр вих пи са них уста ва. Од дав ни на су се 
раз ми шља ња о др жа ви и др жав ној вла сти до брим де лом сво ди ла 
на пи та ња ка ко нај бо ље (и нај по ште ни је) ор га ни зо ва ти др жав ну 
власт. Уви де ло се да власт тре ба по де ли ти, на овај или онај на чин, 
па се та ко раз ви ја ло на че ло по де ле вла сти, све до те о риј ског за о-
кру жи ва ња пред Ве ли ку фран цу ску бур жо а ску ре во лу ци ју од 1789. 

Упо зна ва ње на че ла по де ле вла сти је про цес ко ји тра је и да нас, 
ка ко на по љу прав не на у ке та ко и ње го вом прак тич ном при ме ном 
у устав ним тек сто ви ма и из град њи ор га на вла сти. На овом на че лу 
су из гра ђе ни слич ни али ипак раз ли чи ти устав ни си сте ми – пар-
ла мен тар ни и пред сед нич ки, са сво јим под вр ста ма. Сви они у те-
ме љу но се на че ло по де ле вла сти ко је се раз ли чи то схва та и сто га 
да је дру га чи је об ли ке ор га ни за ци је вла сти. Без об зи ра да ли власт 
де ли мо на на чин ка ко је то у пред сед нич ком или у пар ла мен тар ном 
си сте му, преовлађуjе став да власт мо ра би ти по де ље на да би би ла 
ле ги тим на, ефи ка сна и од го вор на. Власт ко ја се ни на ко ји на чин 
не де ли, по ста је не из бе жно ап со лу ти стич ка; а по што је власт по 
при ро ди опа сна за оне ко ји је вр ше, то је тре ба огра ни чи ти да би се 
без опа сно сти мо гла вр ши ти.1)

ИСТОРИЈСКИКОРЕНИНАЧЕЛАПОДЕЛЕВЛАСТИ

На че ло по де ле вла сти ву че нит из исто риј ског тре нут ка сме не 
фе у да ла ца бур жо а зи јом на др жав ном тро ну. Том исто риј ском пре-
крет ни цом сма тра се Ве ли ка фран цу ска бур жо а ска ре во лу ци ја из 
1789. го ди не, ко ја је узро ко ва ла ства ра ње устав не, а за тим устав не 
пар ла мен тар не мо нар хи је, ли бе рал не др жа ве,2) на ме сто ап со лут не 
мо нар хи је. На че ло по де ле вла сти је раз во јем бур жо а ских мо нар хи-
1) Хе ролд Ла ски, Политичкаграматика, II, Бе о град, 1935, стр. 3-4. 
2) Она др жа ва ко ја оста вља по је дин цу је дан „ре зер ви са ни до мен“ (М. Du ver ger) у ко јем 

не мо же ин тер ве ни са ти. Рат ко Мар ко вић, Уставноправоипоилитичкеинституције, 
Бе о град, 2008, стр. 455.
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ја и јед не ре пу бли ке (САД) све чвр шће уте ме љи ва но као осно ва и 
во ди ља да љег по ли тич ког раз во ја.

Дав не из во ре по де ле вла сти мо же мо на ћи у др жа ва ма ста рог 
све та – Грч кој и Ри му где су у окви ру фи ло зо фи је и пра ва, раз ви-
је них на у ка то га до ба, кре и ра ни бо љи или нај бо љи мо де ли др жав-
ног уре ђе ња и ор га ни за ци је вла сти.3) По ли тич ку и прав ну ми сао 
ан тич ке Грч ке ве зу је мо пре свих за Пла то на и Ари сто те ла ко ји су 
схва та ли зна чај по сту ла та пра вед не вла сти и по тре бу за шти те вла-
сти од зло у по тре ба но си ла ца функ ци ја. По ли тич ким жи во том ма ле 
др жа ве - гра да, по ли са, ство ре но је низ пра ви ла и вред но сти ко је су 
очу ва не до да на шњег вре ме на. 

Гр ци ни су одва ја ли по јам дру штва од пој ма др жа ве,4) а др жа ву 
су чвр сто ве зи ва ли за прав ду, дух за јед ни штва и да ље за за ко ни-
тост – „др жа ва ни је слу чај но са ку пље но мно штво…не го за јед ни ца 
гра ђа на ве за них јед ним уста вом.5) Прот кан ду хом за јед ни штва, по-
лис ни је ни ка да био кру то цен тра ли зо ван и на сло њен на је дин ство 
вла сти, већ др жа ва у ко јој вла да ју устав, прав да, јед на кост - вред-
но сти срод не по де ли вла сти.

Пла тон (Plátōn, 427-347. п.н.е.) по ла зи од то га да се склад но 
дру штво ства ра ис прав ним ре гу ли са њем ме ђу соб них од но са у за-
јед ни ци. Твр дио је и да у сва кој др жа ви по сто је две: др жа ва бо-
га тих и др жа ва си ро ма шних и да их у сва кој од њих још има још 
мно го 6) Да би Пла то но ва иде ал на за јед ни ца – по лис, од го во ри ла 
зах те ву прав де де ли власт ме ђу ин сти ту ци ја ма: скуп шти ном, ве-
ћем, ма ги стра ти ма. Скуп шти ну чи не гра ђа ни и она је из во ри ште 
вла сти. Скуп шти на че ти ри кла се гра ђа на би ра др жав не функ ци-
о не ре: чу ва ре за ко на, да на шњим реч ни ком чла но ве пар ла мен та, и 
већ ни ке ко ји но се из вр шну власт. Ма ги стра ти су но си о ци суд ске 
вла сти. Ова кву по де лу вла сти Пла тон је, због уну тра шњег рас па-
да по ли са, вре ме ном ко ри го вао уно се ћи еле мент лич не мо нар хо ве 
вла сти нео п хо дан сна же њу др жа ве. Пла тон је у доц ни јем де лу “За-
ко ни” на пу стио иде ју иде ал не за јед ни це над ре ђу ју ћи јој ме шо ви ту 
3) Да ни ло Ј. Да нић сма тра да је “Оно (на че ло по де ле вла сти, прим. С. О.) би ло не по зна то 

у Рим ском Пра ву као и сред ње ве ков ној ста ле шкој др жа ви” и да је “мо гло по ста ти са-
мо у зе мљи ко ја је има ла пред став нич ку вла да ви ну, као што је Ен гле ска…” Развитак
административногсудствауСрбијииосталескупљенерасправеизјавногправа, Бе-
о град, 1926, стр. 81. 

4) Gri ec hische Den ker, EineGeschichtederantikenPhilosophievonTheodorGomperz, III, 
Le ip zig, 1911, s. 245.  

5) Ари сто тел, Политика, Бе о град, 1960, стр. 235, 75.
6) Пла тон,Држава, Бе о град, 1966, стр. 10, 118.
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вла ду (sta tus mi xus) ко ја спа ја у се би до бре стра не мо нар хи је – ја ку 
власт и до бре стра не де мо кра ти је – лич ну сло бо ду.7)  

По ла зе ћи од пра ви ла да та мо где не ма за ко на не ма ни др жав-
ног уре ђе ња8), Ари сто тел (Ari stotélēs, 384-322. п.н.е.) уну тар др-
жа ве – по ли са, раз ли ку је не ко ли ко сег ме на та вла сти и ти ме уво ди 
по зна ту по де лу на три вла сти.9) Скуп шти на је су ве ре но те ло ко је 
вр ши за ко но дав ну власт и од лу чу је о нај ва жни јим др жав ним пи та-
њи ма као што су рат, мир, са вез са дру гим по ли сом и др. Пред за ко-
но дав ном вла шћу од го вор на је из вр шна власт ко ју чи не раз ли чи ти 
ад ми ни стра тив ни слу жбе ни ци.10) Суд ство је тре ћа, за себ на власт. 

Ко ре ни иде је по де ле вла сти са др жа ни у по став ка ма Пла то на 
и Ари сто те ла из ве де ни су из по сто ја ња раз ли чи тих ин те ре са дру-
штве них сло је ва уну тар по ли са. Уви ђа се да по сто ји из де ље но дру-
штво по ли са на јед не вр ло бо га те, дру ге ве о ма си ро ма шне и тре ћи 
слој сред ње гра ђан ске кла се. Ти по де ље ни ин те ре си уну тар по ли са 
ре флек ту ју се да ље на ор га ни за ци ју вла сти узи ма ју ћи удео у за ко-
но дав ној, из вр шној и суд ској вла сти, што под се ћа на да на шње по-
ли тич ке су бјек те. Нај бо ља ор га ни за ци ја вла сти је она ко ја по чи ва 
на сред њем сло ју јер су та да нај ма ње шан се да до ђе до дру штве них 
по бу на и про па сти др жа ве. Вла да ви на сред њег сло ја је бли ска ме-
шо ви том об ли ку др жав не вла сти у ко ме се из бе га ва ус по ста вља ње 
крај ње оли гар хи је или не у ме ре не де мо кра ти је, где би власт би ла 
та ко ор га ни зо ва на да пр вен стве но шти ти свој ин те рес а не др жав-
ни.11) Ипак, ан тич ки об ли ци вла сти не мо гу се из јед на чи ти са са-
вре ме ним об ли ци ма и зна че њи ма о по де ли вла сти, ма да се мо гу 
на ћи по је ди ни еле мен ти, као што је ме шо ви та вла да, ко ји на во де 
на за кљу чак да су упра во Пла тон и Ари сто тел за чет ни ци уче ња о 
по де ли вла сти.12)

По ли тич ки си стем глав ног ан тич ког цен тра, све моћ не Рим ске 
им пе ри је имао је сво је ко ре не, као и кул ту ра уоста лом, у хе лен ском 
све ту, тач ни је у иде ја ма Пла то на и Ари сто те ла. Рим ски пи сци По-
7) Ви ди: Сло бо дан Јо ва но вић, Из историје политичких доктрина, Бе о град, 1990, стр. 

9-85.
8) Ари сто тел, ibidem, стр. 125.
9) Ра до мир Лу кић, Историјаполитичкихиправнихтеорија, I, Бе о град, 1956, стр. 125. 
10) Ари сто тел, ibidem, стр. 142.
11) Ари сто тел, ibidem, IX, 1-13.
12) Дра ган Ба та ве љић, Начелоподелевластиодантичкогполисадомодернихдржава, 

Бе о град, 1999, стр. 19-21.



стр:3968.

- 43 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ли би је (Po li bi us, око 203-120 п.н.е.)13) и ка сни је Ци це рон сво је по-
ли тич ке ана ли зе и те о ри је ба зи ра ли су на ста во ви ма грч ких узо ра, 
на до гра ђу ју ћи их по сто је ћим си сте мом вла сти Рим ске ре пу бли ке. 
По ли би је је сво јом по ли тич ком те о ри јом пре у зео за ла га ње за ме-
шо ви ту вла ду ко ја као по де шен об лик по де ле и рав но те же вла сти 
да је ста бил ну вла да ви ну. Власт у Ри му је по де ље на (II век п.н.е.) 
ме ђу: мо нар хиј ским но си о ци ма вла сти - кон зу ли, ари сто крат ским 
– се нат и де мо крат ским – на род на скуп шти на.14) Ова ква по де ла је 
ујед но и основ ме ђу соб не кон тро ле но си ла ца вла сти. Кон тро ла да-
ље про из во ди рав но те жу вла сти ко ја нај по сле зна чи не мо гућ ност 
сна же ња јед не вла сти на ра чун дру ге две, а са мим тим и из бе га ва ње 
зло у по тре бе вла де. Пре у зи ма ње све вла сти од стра не јед ног но си о-
ца би, по По ли би ју, до ве ло до при род не тен ден ци је опа да ња мо ћи 
др жа ве па и до ње ног кра ја. Сма тра ју ћи да је по трај ност др жа ве 
не при хва тљив чист, је дин ствен об лик вла сти, По ли би је ме ђу соб но 
огра ни ча ва ње и по де лу над ле жно сти три вла сти схва та као тра јан 
и ефи ка сан мо дел, се ју ћи кли цу мо дер ног на че ла по де ле вла сти.15)

Мар ко Ту ли је Ци це рон (Ci ce ro, 106-43. п.н.е.) сле ди ста во ве 
грч ких узо ра и пи о ни ра рим ске по ли тич ке ми сли, По ли би ја. Он 
по ла зи од то га да мо дел ме шо ви те вла де да је нај бо ље уре ђе ње др-
жа ве. Мо де лу по де ље не вла сти Ци це рон при до да је на че ло вла да-
ви не пра ва (consensusiuris), сма тра ју ћи да иде ал на др жа ва мо ра да 
има ме шо ви ту вла ду над ко јом је вла да ви на пра ва. “Ка жу да нај бо-
ље уре ђе ње има она др жа ва ко ја је у пра вој ме ри са ста вље на од она 
три основ на, из ме ша на, об ли ка: кра љев ског об ли ка, вла да ви не оп-
13) По ли би је, Историје, I - II, Но ви Сад, 1988. У ше стој књи зи По ли би је да је ка ко ка же  

“при каз рим ског уста ва” - Ли кур го вог за ко но дав ства и ла ке де мон ског уста ва. Истори
је, I, стр. 477-528.

14) “Три го ре по ме ну та ор га на упра вља ју рим ском др жа вом…да чак ни Ри мља нин не би 
мо гао са пот пу ном си гур но шћу ре ћи да ли је рим ско уре ђе ње ари сто крат ско, де мо крат-
ско или мо нар хиј ско. На и ме ако се по сма тра ју са мо кон зул ска овла шће ња (“Пре не го 
што из ве ду сво је ле ги је, док су још у Ри му, кон зу ли упра вља ју свим др жав ним по сло-
ви ма”), из гле да да је рим ска др жа ва пра ва мо нар хи ја и кра ље ви на; узме ли се у раз-
ма тра ње власт Се на та (“Се нат, као пр во, упра вља др жав ном бла гај ном и кон тро ли ше 
др жав не при хо де и рас хо де”), чи ни се да има мо по сла са ари сто крат ском ре пу бли ком, 
а усре сре ди мо ли се на моћ на ро да (“…са мо он од лу чу је о по ча сти ма и ка зна ма, ко је 
је ди не др же на оку пу и кра ље ви не и ре пу бли ке и, уоп ште, чи та во људ ско дру штво”), 
ре ћи ће мо да је, не сум њи во, рим ски устав де мо крат ски.” По ли би је, ibidem, стр. 489-
490. 

15) “…про из ла зи да ни је дан део (др жав не вла сти, прим. С. О.) ни је пот пу но са мо ста лан, 
већ да му се оста ли мо гу су прот ста вља ти и оме та ти га у оства ри ва њу ње го вих пла но ва, 
ја сно је да ни кон зу ли, ни Се нат, ни на род не мо гу пре ви ше оја ча ти и уз о хо ли ти се. С 
јед не стра не им се на вре ме за у ста вља пре ве ли ка рев ност, с дру ге се од по чет ка пла ше 
су прот ста вља ња оста лих, па сви оста ју при пр во бит ном до го во ру.” По ли би је, ibidem, 
стр. 495.
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ти ма та (ари сто кра ти је, прим. С. О.), вла да ви не на ро да и ка зна ма не 
под сти че си ров и ди вљи дух (Но ни је).16) Да кле, нај бо ље др жав но 
уре ђе ње је сте ме ша ви на три основ на и чи ста об ли ка: кра љев ства 
(мо нар хи је), оли гар хи је и де мо кра ти је, у ко јој се не у тра ли ше сва ка 
пре ко мер ност, а урав но те же ном рас по де лом вла сти оси гу ра ва се 
дру штве на рав но те жа.

По ли тич ка ми сао и те о ри ја сред њег ве ка про же ти су и ра за пе-
ти из ме ђу хе лен ских тра ди ци ја и обра зо ва ња, ре ли гиј ског уче ња – 
хри шћан ског и хе бреј ског, до бо га као пој ма ап со лут ног ства ра о ца 
и упра вља ча. Ту ма че ња вла сти по ла зи од то га да је бог ство рио не 
са мо власт као та кву – in ab strac to – не го је и од ре дио ко су но си о-
ци те вла сти.17) У том сми слу, но си лац вла сти је не до дир љив јер је 
од ре ђен од стра не са мог бо га. По сле ди ца ова квог ту ма че ња вла сти 
је сте је дин ство вла сти оли че но у ап со лут ној мо нар хи ји. Као нај ре-
чи ти ји при мер “бо гом да не“ вла сти има ли смо тро ве ков ни фран цу-
ски ап со лу ти зам (XVI-XVI II век). 

Све ти Ав гу стин18) (Augu sti ni, 354-430) је био мост из ме ђу ста-
рог и сред њег ве ка али пи сац ко ји је сво ју по ли тич ку ми сао о вла-
сти за сни вао на бо гу.19) Ав гу сти нов бог је нај ви ше и не про мен љи во 
до бро ко је ства ра по ре дак из ни шта, па је тај по ре дак, као и све 
дру го ство ре но од бо га, под ло жан про ме ни. Ипак, тог бо жи јег по-
рет ка не мо же би ти уко ли ко не ма чо ве ка по бо гу сло бод ног. Ав-
гу стин је од Ци це ро на при хва тио иде ал прав де ко ји мо ра кра си ти 
др жа ву, али за раз ли ку од Ци це ро но ве прав не др жа ве за сно ва не 
на при род ном пра ву, Ав гу сти но ва др жа ва под ра зу ме ва са мо јед ног 
но си о ца све вла сти – бо га, ко ме је чо век без у слов но под ло жан.20) 

Гло са то ри (XII век) су те о ри ју вла сти ба зи ра ли на об ја шње-
њу Рим ске др жа ве. Из вор вла сти је на род, ко ји је ујед но и пр ви 
ства ра лац за ко на. На род је у др жав ној тво ре ви ни сво ју су ве ре ност 
пре нео на вла да ра. Вла дар је пу тем lex re gia до био пра во ту ма че ња 
за ко на и пра во суд ну власт, ства ра ју ћи је дин стве ну власт и по ли-
16) Ци це рон, Држава, II, Бе о град, 2002, стр. 77.
17) Смиљ ко Со кол, Бран ко Смер дел, Уставноправо, За греб, 1998, стр. 127.
18) Augu sti ni, SanctiAureliiepiscopiDecivitateDei, vol I MCMVII, vol II MCMV, Lip si ae.
19) Ви ди: Roy W. Bat ten ho u se, ACompaniontotheStudyofSt.Augustine, New York, 1956, T. 

S. K. Scott-Cra ig, OnChristianInstruction, р. 127.   
20) Оп шир ни је: Нер кез Сма и ла гић, Хисторијаполитичкихдоктрина, За греб, 1974, Do me-

ni co Pe sce, Cittaterrenaecittacelestenelpensieroantico(PlatoneCiceroneS.Agostino), 
Fi ren ze, р. 150-152.
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тич ки ап со лу ти зам. Као но си лац све вла сти вла дар је оба ве зан да 
по шту је за ко не и бож је пра во. 

То ма Аквин ски (Aqu i na tis, 1227-1274)21) је сма трао да, иако 
власт до ла зи од бо га, др жав на ор га ни за ци ја се за сни ва на људ ском 
за ко ну и по је дин цу ко ји је, још од Ари сто те ла, “по ли тич ко би ће.” 
Све тов на власт у јед ној др жа ви је је дин стве на, у ру ка ма је јед ног 
вла да ра – кра ља, ко ји као чу вар пра вед но сти мо же би ти за ко но да-
вац, из вр ши тељ за ко на или вр хов ни су ди ја.22) Др жав на за јед ни ца 
има исте за ко не и краљ их при ме њу је па ра лел но са ду жно шћу ста-
ра ња за по да ни ке. По овом те о крат ском ми шље њу бог је сте из во ри-
ште вла сти, али но си о ци вла сти су љу ди (пу тем кра ља) ко ји има ју 
пра во да уста но вља ва ју об лик вла сти. Али, но си о це све тов не вла-
сти не од ре ђу је на род сам, већ бог пре ко по да ни ка. То ма Аквин ски 
је нај бо љим по рет ком сма трао вла да ви ну јед не осо бе, али та кву 
вла да ви ну у ко јој би кра ље ва моћ би ла огра ни че на а же ље на ро да 
за до во ље не. Тај се об лик вла да ви не на зи ва “ме шо ви та вла да ви на.” 
То ма Аквин ски је , да кле, пре у зео иде ју ме шо ви те владe (вла да ви-
не) о ко јој го во ри Ари сто тел, а ко јој је Ци це рон дао нај ши ри де ло-
круг. Ме ђу тим, Аквин ски ову иде ју из вор но по ве зу је са је вреј ском 
за јед ни цом: “Мој си је и ње го ви на след ни ци вла да ли су као по је-
дин ци прет по ста вље ни сви ма, што је би ла не ка вр ста кра љев ства. 
А би ла су та ко ђе иза бра на се дам де сет два ва ља на стар ца…То је 
био ари сто крат ски еле мент. Но де мо крат ски еле мент је био у то ме 
што су се они би ра ли из це лог на ро да…”23)

Пр ви сред њо ве ков ни по ли тич ки ми сли лац ко ји се зна чај ни је 
ба вио про бле ми ма ор га ни за ци је вла сти је сте Мар си ли је Па до ван-
ски (Pa do va nus, 1275/1280-1342) По пут гло са то ра, за Па до ван ског 
је на род ле ги сла тор и ње му при па да сва власт. Власт про и за шла 
из на ро да је узрок и не из бе жан услов функ ци о ни са ња др жа ве. Та 
власт је сте на род на и на род је да ру је вла ди ко ја је тек се кун дар ни 
услов за по сто ја ње др жа ве. Вла да на ста је на осно ву устав ног пра ва 
и пр ви раз лог ње ног по сто ја ња (raisond’être) је сте из вр ше ње за ко-
на. Вла да ожи вља ва за ко не али их не ства ра па је на тај на чин са мо 
ин стру мен тал ни на ста вак ле ги сла ти ве. Мо же се за кљу чи ти да је 
21) To mae S. Aqu i na tis, Summatheologica, Ta u ri ni, 1895.
22) Di no Bi gon gi a ri, „По ли тич ки на зо ри То ме Аквин ског“, у књи зи:То ма Аквин ски, Држа

ва, За греб, 1990, стр. 19.
23) Тома Аквински, Сума теологије, I-II, питање 105, чл. 1. D. Bigongiari, ibidem, стр. 30.
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Па до ван ски пр ви те о ре ти чар ко ји је сма трао не ле ги тим ном др жа ву 
у ко јој пра во ни су ства ра ли љу ди, тј. на род.24)

Ни ко ла Ма ки ја ве ли (Mac hi a vel li, 1469-1527) је по ли тич ки 
ми сли лац та да мо дер ног та ла са чи ји ста во ви ни да нас не гу бе на 
ак ту ел но сти. Пу тем су о ча ва ња исто ри је Ри ма25) са мо рал ном по-
ква ре но шћу по ли ти ча ра сво га до ба (Че за ре Бор џи ја), Ма ки ја ве-
ли је тра жио оп ште у по тре бљи ву по ли тич ку фор му лу и до шао до 
за кључ ка да др жав но мо ра би ти ис пред мо рал ног. По Сло бо да ну 
Јо ва но ви ћу “су коб из ме ђу др жав ног раз ло га и мо рал них про пи са 
ни је за ње га (Ма ки ја ве ли ја, прим. С. О.), зна чио су коб из ме ђу по-
ли ти ке и мо ра ла, не го је зна чио су коб из ме ђу две вр сте мо ра ла: 
јав ног мо ра ла, ко ји има у ви ду до бро др жа ве, и при ват ног мо ра ла, 
ко ји има у ви ду до бро по је ди на ца. Кад се ова ко схва ти ствар, он да 
из гле да са свим оправ да но, да се јав ни мо рал, као ва жни ји, прет по-
ста ви при ват ном мо ра лу, кад год та два мо ра ла до ђу у су коб.”26) У 
цен тар сво је те о ри је Ма ки ја ве ли ста вља чо ве ка и ње го ве при род не 
осо би не из вла че ћи из њих кон се квен це по др жав ну власт. Чо век 
те шко об у зда ва скло ност да сво је жуд ње пре тво ри у зло, и за пре ва-
зи ла же ње зла нео п ход на му је по ли ти ка, тј. вла да ре ва во ља оли че-
на у ап со лут ној су ве ре но сти. По ли ти ку, пак, од но сно власт за ни ма 
ефи ка сност, ва ља ност ци ља а не ис прав на сред ства. Вла дар “мо ра 
има ти дух спо со бан да се окре не већ пре ма то ме, ка ко му на ла же 
ве тар и вар љи ва сре ћа; не сми је се…, ако мо же, уда ља ва ти од до-
бра; али мо ра зна ти и за га зи ти у зло, бу де ли при си љен.”27) Др жа ва 
је во ља и де ло вла да ра ко ји је све стан за да та ка и сми сла вла сти и 
са мој се би је циљ. Да кле, осни ва ње др жа ве је де ло јед ног чо ве ка, 
али ње на ег зи стен ци ја мо ра би ти плод ра да ви ше су бје ка та. Та ко, у 
по гле ду ор га ни за ци је вла де уну тар др жа ве, Ма ки ја ве ли пра ти нит 
Грч ке и Ри ма пре ко Ари сто те ла и По ли би ја, сма тра ју ћи др жа ву и 
власт у ко јој по сто је еле мен ти мо нар хи је - мо нарх, ари сто кра ти је 
– плем ство и де мо кра ти је – на род, нај бо љим. У ме шо ви тој вла ди 
ова три еле мен та чи не рав но те жу вла сти вр ше ћи над зор јед ни над 
дру ги ма, чи не ћи та ко др жав ну це ли ну бо љом.
24) Д. Ба та ве љић, ibidem, стр. 22.
25) РазматрањаопрвихдесеткњигаТитаЛивија.
26) Сло бо дан Јо ва но вић, Изисторијеикњижевности, I, Бе о град, 1991, стр. 143.
27) Gen na ro Sas so, NiccoloMachiavelli, Storiadelsuopensieropolitico, Na po li, MCMLVI II, 

р. 294. Ма ки ја ве ли зам је оп ште по знат као фор му ла: циљ оправ да ва сред ство. Ма ки ја-
ве ли ка же да “бу ду ћи да је вла да ру ну жно да се слу жи жи во тињ ским свој стви ма, мо ра 
из ме ђу њих иза бра ти ли си цу и ла ва, јер се лав не мо же бра ни ти од мре же, а ли си ца од 
ву ко ва. Ни ко ла Ма ки ја ве ли, Владар, За греб, 1952, стр. 73-75.
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Ма ки ја ве ли је нај мла ђи ме ђу при ста ли ца ма те о ри је ме шо ви-
те вла де (sta tus mi xus), чи ји ко ре ни ву ку још из Пла то но вог уче-
ња. Док три на о ме шо ви тој вла ди је, као и те о ри ја о по де ли вла сти, 
има ла за циљ огра ни ча ва ње вла сти, тј. спре ча ва ње кон цен три са ња 
вла сти у јед ном но си о цу. Да би се по сти гао овај циљ, раз ли чи те 
дру штве не гру пе (кла се) кроз раз ли чи те об ли ке уче ству ју у за јед-
нич ком упра вља њу др жа вом. Ова ква др жа ва би би ла ме шо ви та 
вла да мо нар хи је, ари сто кра ти је и де мо кра ти је. Те о ри ја по де ле вла-
сти не кон зу ми ра ова кву “кла сну су шти ну” ме шо ви те вла де, али на 
дру ги на чин ме ша власт – де ли је на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску 
функ ци ју. Свр ха је иста – пре вен ци ја ску пља ња це ло куп не вла сти 
у јед ном др жав ном ор га ну.28)

Дру штве ни усло ви за на ста нак мо дер не те о ри је о по де ли вла-
сти сте кли су се тек не ста ја њем фе у дал не др жа ве. Раз град ња фе у-
дал ног по рет ка узро ко ва на је и про пи си ма јав ног пра ва ко ји ма се 
огра ни ча ва ап со лут на власт мо нар ха, што је ујед но зна чи ло и по де-
лу вла сти. По чев од су жа ва ња вла сти кра ља за ра чун плем ства ко је 
до но си Ве ли ка по ве ља о сло бо да ма (MagnaChartaLibertatum) од 
1215. го ди не, па до пр ве пот пу не по де ле вла сти учи ње не Уста вом 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва од 1787. го ди не, низ ака та јав ног 
пра ва пре све га из ан гло сак сон ске јав но прав не ку хи ње гра ди ло је 
на че ло по де ле вла сти.29)

Пре Ло ка, Ру соа и по себ но Мон те скјеа, још код уче ња Ху га 
Гро ци ју са (Gro ti us, 1583-1645)30) на ла зи мо до бру ба зу за на че ло по-
де ле вла сти кроз ње го ве иде је при род ног пра ва ко је је ја че од вла-
сти вла да ра. При род но пра во огра ни ча ва ту власт и по по тре би је 
ме ња. То мас Хобз (Hob bes, 1588-1679) је свог ап со лут ног вла да ра – 
Ле ви ја та на, огра ни чио бо жан ским за ко ни ма, иако га на по што ва ње 
28)  Оп шир ни је: Д. Ба та ве љић, ibidem, стр. 27. Упо ре ди: Franz Ne u mann, Демократскаи

ауторитативнадржава, За греб, 1992, стр. 157.  
29) Та кви ак ти су: Пе ти ци ја о пра ви ма (Pe ti tion of Rights) из 1628. го ди не, Ha be as Cor pus 

Act из 1679. го ди не, За кон о пра ви ма (Bill of Rights) из 1689. го ди не, Act of Set tle ment 
из 1701. го ди не, За кон о на род ном пред став ни штву (Re pre sen ta tion of the Pe o ple Act) из 
1832. го ди не; за вла сти Оли ве ра Кром ве ла (Crom well) Ин стру мент вла да ња (In stru ment 
of Go vern ment) из 1649. го ди не; у Фран цу ској за ко ни за вре ме кра ља Ан ри ја (He nry) 
Lo is fon da men ra les de l’ Etat. И срп ски Ду ша нов за ко ник из 1349. го ди не, са др жа вао је 
нор ме ко ји ма је де ли мич но огра ни ча вао власт вла да ра као ап со лут ног го спо да ра, па та-
ко у чла ну 168 пи ше: “све су ди је да су де по за ко ну, пра во ка ко пи ше у За ко ни ку, а не да 
су де по стра ху од ца ра”. Ду ша нов за ко ник – би стрич ки пре пис, Бе о град, 1994; Ми лош 
Бла го је вић, Државнауправаусрпскимсредњовековнимдржавама, Бе о град, 1997, стр. 
96. 

30) Hu go Gro ti us, DeJureBelliacpacisLibriTresInGuibusJusNatura&Gentum, Item Ju ris 
Pu bli ci Pra e ci pua Ex plu can tu pa, 1860.
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ових ни ко не мо же при си ли ти. Ле ви ја тан по сто ји да би за шти тио 
мир и жи вот не усло ве љу ди - “љу де бра ни од за во је ва ча спо ља и од 
по вре да ко је јед ни дру ги ма на но се.”31) Џон Лок (Loc ke, 1632-1704) 
је сма трао да су по је дин ци ме ђу соб ним за кљу че њем уго во ра ство-
ри ли за јед ни цу уну тар ко је по сто ји по де ла функ ци ја вла сти. По де-
ла функ ци ја вла сти је ну жна због људ ске при ро де скло не гре ху, јер 
“ису ви ше је ве ли ко ис ку ше ње за људ ску скло ност ка гре ху… ако 
би исти љу ди ко ји има ју власт до но ше ња за ко на у сво јим ру ка ма 
има ли и власт да из вр ша ва ју.”32) Ства ра лац про пи са је за ко но дав но 
те ло којe је ујед но и вр хов ни ор ган вла сти, а дру ги пол је из вр шни 
ор ган ко ји за ко не из вр ша ва и при ме њу је санк ци је.33) По ред одва-
ја ња за ко но дав не и из вр шне вла сти, Лок је раз ли ко вао у окви ру 
вла сти сна гу ко ја ствар но во ди др жа ву - из вр шну власт, ко ја је об у-
хва та ла при ме ну до ма ћих за ко на, и фе де ра тив ну власт ко ја је упра-
вља ла по сло ви ма спољ не без бед но сти и ме ђу на род них са ве за.34) 

Жан Жак Ру со (Ro us se au, 1712-1778) по ла зи од те о ри је дру-
штве ног уго во ра по ко јој по је дин ци пре но се на мо нар ха део су-
ве ре но сти да ју ћи му го то во нео гра ни че ну власт, али ујед но за др-
жа ва ју ћи јед на ко пра во на ту исту власт. Власт је по струк ту ри 
дво дел на – са сто ји се од глав не, за ко но дав не вла сти ко ја је за пра во 
во ља по ли тич ког те ла, и из вр шне вла сти ко ја пред ста вља из вр ши-
лач ку сна гу.35) Сма тра ју ћи пред став нич ко те ло опу но мо ће ним но-
си о цем на род не су ве ре но сти, Ру со је сма трао мо гу ћом не по сред ну 
де мо кра ти ју у вр ше њу за ко но дав не вла сти, пу тем ре фе рен ду ма. 
Сло бо дан Јо ва но вић кри ти ку је Ру соа јер је “оста вља ју ћи у ства-
ри не ре ше но пи та ње ко ме ће вр хов на власт при па сти, и шта ви ше 
при знав да сви сме мо на њу јед на ка пра ва по ла га ти, он је у сви ма 
про бу дио ам би ци ју да до ње до те ра ју; тим на чи ном учи нио је да 
се сви чла но ви јед ног и истог дру штва као су пар ни ци сма тра ју, и 
под стре као их још на пре пи ра ње и на кав гу.“ 36)

31) Ве ли ки Ле ви ја тан је јед на лич ност – су ве рен ко ме при па да су ве ре на власт ко ју су му 
спо ра зу мом пре не ли по да ни ци. А “од су ве ре не вла сти (ап со лут не, прим. С. О.) је ма ње 
зла но од од су ства та кве вла сти, а зло до ла зи нај ве ћим де лом оту да што се не ра до пот-
чи ња ва ма њем” То мас Хобз, Левијатанилиматерија,обликивластдржавецрквенеи
грађанске, 1, Ниш, 1991, стр. 179, 190.   

32) Џон Лок, Дверасправеовлади, II, Бе о град, 1978, стр 82. Џо на Локa сма тра ју и твор цем 
на че ла по де ле вла сти. Па вле Ни ко лић, Уставноправо, Бе о град, 1993, стр. 244.

33) Ви ди: Рат ко Мар ко вић, Извршнавласт, Бе о град, 1980, стр. 12-14.
34) Џ. Лок,ibidem, стр. 83-84.
35) Жан Жак Ру со, Друштвениуговор, Бе о град, 1949, стр. 46.
36) С. Јо ва но вић, ibidem, стр. 207. 
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Пра ву те о риј ску раз ра ду на че ла по де ле вла сти на ла зи мо код 
Шар ла Мон те скјеа (Mon te squ i eu, 1689-1755), ко га мо же мо на зва-
ти твор цем овог на че ла. Уви ђа ју ћи да фе у дал ни си стем не шти-
ти сло бо де, ни ти огра ни ча ва пот пу ну власт мо нар ха, Мон те скје 
je сматраo ну жним по де ли ти др жав ну власт та ко да сва ка власт 
има мо гућ ност да “спре ча ва дру ге вла сти”37) и на тај на чин са чу ва 
сло бо ду по је дин ца. У су прот ном, “све би би ло из гу бље но ако би 
исти чо век или те ло углед ни ка, би ло пле ми ћа, би ло љу ди из на ро-
да, вр ши ло по ме ну те три вла сти, на и ме власт до но ше ња за ко на, 
власт из вр ша ва ња јав них од лу ка и власт су ђе ња за зло чи не или у 
спо ро ви ма при ват них ли ца.”38) Мон те скје о ва три ја ли стич ка по де-
ла вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт ни је ап со лут на, 
пот пу но чи ста, већ под ра зу ме ва да ове три вла сти са ра ђу ју во де-
ћи др жав не по сло ве.39) Са рад ња вла сти зна чи ме ша ње јед не у рад 
дру ге, али тај уплив не сме би ти то ли ки да власт ко ја вр ши ути цај 
ујед но и упра вља над ле жно сти ма  дру ге вла сти. Мон те скје је сво ју 
те о ри ју до брим де лом из гра дио на пар ла мен тар ном ре жи му Ен гле-
ске ње го вог вре ме на, од но сно на сли ци јед ног иде ал ног уста ва40) у 
ко јем је мо нарх имао ути цај на пар ла мент (пра во за ко но дав не ини-
ци ја ти ве, санк ци је и др.), и обр ну то, пар ла мент на мо нар ха и чла-
но ве вла де (бу џет, од го вор ност ми ни ста ра и др.). У та квом си сте му 
ме ђу соб не по де ле и уме ре ног ути ца ја, но си о ци вла сти об у зда ва ју, 
чак за у ста вља ју41) јед ни дру ге да би спре чи ли зло у по тре бе вла сти. 
У јед ној ре че ни ци: по де ла вла сти са са рад њом или ути ца јем јед-
не вла сти на дру гу про из во ди кон тро ли са ну власт, а је ди но та ква 
власт шти ти сло бо де по је дин ца. Са свим по ред, не за ви сна, сто ји 
суд ска власт чи ји су но си о ци иза бра ни не по сред но од гра ђа на.
37) Јо ван Сте фа но вић, УставноправоФНРЈугославијеикомпаративно, II, За греб, 1956, 

стр. 18.
38) Шарл Мон те скје, Одухузакона, Бе о град, 1989, стр. 176. “Ка да се у истом ли цу или 

те лу ко је вр ши власт сје ди ни за ко но дав на с из вр шном вла шћу, он да не ма сло бо де, јер 
по сто ји бо ја зан да тај мо нарх или се нат не до не су ти ран ске за ко не ка ко би их ти ран ски 
при ме њи ва ли. Још увек не ма сло бо де и ако суд ска власт ни је одво је на од за ко но дав не и 
извршнe. Кад би она би ла спо је на са за ко но дав ном вла шћу, су ди ја би мо гао има ти сна-
гу угње та ча.” Char les-Lo u is de Se con dat, ba ron Mon te squ i eu,Del’Espiritdeslois, Pa ris, 
1894, XI, VI, р. 129.    

39) Мон те скје о ва те о ри ја је оп шир но и на раз ли чи те на чи не ту ма че на, као: функ ци о нал на, 
ор ган ска, пер со нал на, ма те ри јал на, прав на, ствар на, по ли тич ка и др. по де ла вла сти. 
Оп шир ни је: Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 28-34. 

40) Ра до мир Д. Лу кић, „Мон те скје о ва по ли тич ка те о ри ја“, Архивзаправнеидруштвене
науке, 1-2/1955, Бе о град, стр. 128.  

41) Ch.  Mon te squ i eu, ibidem, р. 151.
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ТЕОРИЈЕПОДЕЛЕВЛАСТИ
ИКРИТИКАНАЧЕЛАПОДЕЛЕВЛАСТИ

На че ло по де ле вла сти је ука за ло на то да др жав ну власт тре-
ба по де ли ти, и ту не ма ди ле ма. Раз ли ке на ста ју ка да го во ри мо о 
бро ју ор га на на ко је у хо ри зон тал ној рав ни тре ба по де ли ти др жав-
ну власт. Уну тар број них те о ри ја, по кри те ри ју му бро ја др жав них 
вла сти и са др жи ни др жав них функ ци ја мо же мо раз ли ко ва ти три 
ве ли ке гру пе схва та ња: ду а ли стич ке, три ја ли стич ке и ква дри ја ли-
стич ке по де ле вла сти.42)

У ду а ли стич ким те о ри ја ма раз ли ку ју се две др жав не вла сти, 
за ко но дав на и из вр шна, што би у по ре ђе њу са људ ским ор га ни-
змом од го ва ра ло гла ви и те лу. Јед на власт про пи су је или на ре ђу је, 
а дру га спро во ди про пи са но или на ре ђе но.  За ко но дав на власт 
до но си за ко не, она је власт ко ја ми сли, кре и ра, а из вр шна власт 
ожи во тво ра ва кре и ра но.43)

Три ја ли стич ке те о ри је су на ста ле кри ти ком и на до град њом ду-
а ли стич ких те о ри ја. Ка ко на зив ове гру пе те о ри ја ка же, у др жав ној 
ор га ни за ци ји по сто је три вла сти: за ко но дав на, из вр шна (управ на) 
и суд ска. За раз ли ку од ду а ли стич ких схва та ња, ов де је из из вр шне 
вла сти је из дво је на суд ска власт ко ју је по ни зу ка рак те ри сти ка мо-
гу ће ве о ма ја сно раз ли ко ва ти од остат ка ег зе ку ти ве, тј. од управ не 
вла сти.44)

Ква дри ја ли стич ке те о ри је по де ли вла сти до да ју за ко но дав ној, 
из вр шној и суд ској и че твр ту – из вр шну власт у ужем сми слу. “Ква-
дри ја ли сти” раз ли ку ју из вр шну власт, ко ја има по ли тич ку ди мен-
зи ју јер до но си по ли тич ке ак те ни же прав не сна ге у од но су на за-
кон, од упра ве ко ја оба вља струч но-тех нич ки део по сла из вр ше ња 
и при ме не оп штих ака та.45)

Исто риј ски по сма тра но, те о ри ја по де ле вла сти је има ла не-
спор но про гре си ван ка рак тер у вре ме ка да је ство ре на - у пе ри-
о ду бор бе бур жо а зи је про тив ауто кра ти је и ап со лут не мо нар хи је. 
42) Оп шир но: Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 10-75.
43) У свет ској ли те ра ту ри за ступ ни ци ду а ли стич ких те о ри ја су: Џон Лок, Жан Жак Ру со, 

Ка ре де Мал бер (Mal ber), Ханс Кел зен (Kel sen), а у до ма ћој Жи во јин М. Пе рић.
44) У свет ској ли те ра ту ри нај по зна ти је но си о ци те о ри ја из ове гру пе су: Шарл Мон те ски је, 

Пол Ла банд (La band), Ге орг Је ли нек (Jel li nek), Ле он Ди ги (Du gu it), а у до ма ћој: Сло бо-
дан Јо ва но вић, Иво Кр бек, Јо ван Сте фа но вић, Ра до мир Лу кић.  

45) Но си о ци ових те о ри ја су: Бен жа мен Кон стан (Con stant), Ото Ма јер (Mayer), Мо рис 
Ори ју (Ha u ri ou), Ре не Ка пи тант (Ca pi tant), а код нас: Јо ван Ђор ђе вић, Ле он Гер шко вић, 
Рат ко Мар ко вић. 
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По бе да а по том и учвр шћи ва ње бур жо а зи је на вла сти сје ди ња ва-
њем фи нан сиј ских и би ро крат ских  струк ту ра у др жа ви, до не ла је 
за по сле ди цу ја ку из вр шну власт на ра чун пред став нич ког те ла и 
де мо кра ти је уоп ште. Ово сла бље ње пар ла мен та и ја ча ње из вр шне 
вла сти нај че шћи је основ те о риј ске кри ти ке на че ла по де ле вла сти.

Јед ну гру пу кри ти ка на че ла по де ле вла сти чи не за ступ ни ци 
ре ак ци о нар не де сни це, ап со лу ти зма, то та ли та ри зма, оли гар хи је, 
ели ти зма, ко ји по де лу вла сти сма тра ју узро ком “сла бе др жа ве.”46) 
У дру гу гру пу кри ти ка мо гу се свр ста ти те о ри је ко је по ла зе од не-
де љи во сти вла сти тј. на род не су ве ре но сти и ста во ва да при о ри тет 
у др жав ној струк ту ри мо ра има ти де мо крат ски ор ган – пред став-
нич ко те ло.

Пр ва гру па те о ри ја сво је ста во ве прак тич но спро во ди у пе ри-
о ди ма ко ји су ра ђа ли др жав на уре ђе ња за сно ва на на не де мо крат-
ском је дин ству вла сти; по чев од исто риј ски по бе ђе не ап со лут не 
мо нар хи је до то та ли тар них, ми ли та ри стич ких, фа ши стич ких, на-
ци стич ких, фун да мен та ли стич ких си сте ма, ко ји су има ли или има-
ју огра ни чен век по сто ја ња. Ове др жа ве са сна жном из вр шном 
вла сти пре све га, у по ли тич ком (не при ја тељ ском) окру же њу де мо-
крат ских др жа ва по ка за ле су се као сла би је и би ле при ну ђе не да 
“оја ча ју” при хва та њем на че ла по де ле вла сти.

Кри ти ке ко је по ла зе од на род не су ве ре но сти на гла ша ва ју да 
на че ло на род не су ве ре но сти не пред ста вља ло ги чан из вор по де ле 
вла сти. На род на су ве ре ност је је дин стве на и власт би мо ра ла би ти 
је дин стве на, под не по сред ном кон тро лом на ро да. На род, пак, не 
мо же би ти сва ко днев ни но си лац вла сти, али му др жав ни ор га ни 
мо гу и мо ра ју би ти не по сред но од го вор ни. По ла зе ћи од Ру со о вих 
ста во ва о на род ној су ве ре но сти, во ђе Ве ли ке ре во лу ци је од ба ци ле 
су по де лу вла сти и Мон та њар ским уста вом од 1793. го ди не уве ли 
кон вент ски си стем у ко ме су но си о ци из вр шних функ ци ја под ре-
ђе ни за ко но дав ном те лу.47) 
46) Јо ван Ђор ђе вић, Политичкисистем, Бе о град, 1973, стр. 479. Ви ди: Јо сип Срук, Деле

гатскискупштинскисистем, За греб, 1982, стр. 12. 
47) Ро бе спјер (Ro be spi er re) и Сен-Жист (Sa int - Just) нај и стак ну ти ји су про тив ни ци по де-

ле вла сти. Ро бе спјер ис ти че да је за ко но дав на власт не при ко сно ве на јер пред ста вља 
“су ве ре ну во љу На ци је” и да по је ди нац (мо нарх) не ма пра во “про ти ви ти се и ве за ти 
лан цем во љу На ци је”, од но сно не ма пра во ве та. Про тив кра љев ског ве та, стр. 110, 102. 
Сен-Жист у кри ти ци Кон до ре о вог на цр та уста ва пред ла же: ”јед но са ве зно пред став ни-
штво, ко је ства ра за ко не и је дан пред став нич ки са вјет, ко ји их из вр ша ва.” Ка кав устав 
тре ба да ти Фран цу ској, стр. 267. Мак си ми ли јан Ро бе спјер, Луј Ан то ан Сен-Жист: Ода
браниговори, За греб, 1953.  



- 52 -

КРАТАКОСВРТНАНАЧЕЛОПОДЕЛЕВЛАСТИ...СлободанОрловић

У са вре ме ним др жа ва ма по де ла вла сти ра ђа ја ку из вр шну 
власт чи ји су но си о ци моћ ни и не за ви сни у свом ра ду и као та кви 
нео д го вор ни на ро ду, из че га про из ла зи да је власт, као и са мо на-
че ло по де ле вла сти, не де мо крат ска. Иде ја де мо крат ског дру штва 
зах те ва сје ди ња ва ње све вла сти у на ро ду “и та мо где ни је мо гу-
ћа не по сред на, већ са мо по сред на де мо кра ти ја, сва власт тре ба да 
бу де вр ше на од ко ле ги јал ног ор га на чи ји су чла но ви иза бра ни од 
на ро да и ко ји тре ба да бу ду прав но од го вор ни на ро ду.”48) Ко ле ги-
јал ни ор ган, пар ла мент, је услов но ре че но над ре ђен из вр шној вла-
сти је ди но у пар ла мен тар ном си сте му, док у чи стој по де ли вла сти, 
у пред сед нич ком си сте му ни та кве над ре ђе но сти не ма.

Кри ти ку на че ла по де ле вла сти са кла сном по за ди ном да ли су 
кла си ци марк си зма. Маркс (Marx) и Ле њин (Ле нин) су кри ти ко ва-
ли ста ње ко је је про из ве ла по де ла вла сти при ме ћу ју ћи да из вр шна 
власт во ди др жа ву у слу жби вла да ју ће кла се. Сма тра ли су да је 
ну жно скуп шти ну “пре тво ри ти у рад но те ло рад нич ке кла се ко је 
ће стал но би ти по ве за но са сво јом из бор ном ба зом и ко је ће у се-
би об је ди ња ва ти за ко но дав ну и из вр шну функ ци ју.”49) По Ле њи ну, 
у пар ла мен та ри зму се “др жав ни по сао ра ди иза ку ли са и свр ша ва 
у оде ље њи ма ми ни стар ста ва, кан це ла ри ја ма, шта бо ви ма”, а да се 
“у пар ла мен ти ма са мо бр бља са спе ци јал ним ци љем да се про стом 
све ту ба ци пра ши на у очи.” Пар ла мен ти би од “бр бља о ни ца по-
ста ли рад не уста но ве”50) пу тем по ли тич ког об ли ка ко ји је по сто јао 
у Па ри ској ко му ни где је пред став нич ко те ло би ло од раз на род не 
су ве ре но сти и но си лац за ко но дав не и из вр шне вла сти. 

НАЧЕЛОЈЕДИНСТВАВЛАСТИ

На су прот на че лу по де ле вла сти ко је у окви ру је дин стве не др-
жав не ор га ни за ци је раз ли ку је две, три или че ти ри по себ не и ма-
ње-ви ше рав но прав не др жав не функ ци је, на че ло је дин ства вла сти 
под ра зу ме ва об је ди ња ва ње вла сти „под ка пом” из вр шног или за ко-
но дав ног ор га на. 

Те о ри ја и прак са ни су са гла сне кoја по де ла овла шће ња др жав-
них ор га на пред ста вља обе леж је је дин ства вла сти ни ти по сто ји са-
гла сност у на чи ну сје ди ња ва ња вла сти. Об је ди ња ва ње др жав них 
48) Ханс Кел зен (Kel sen), Оп шта те о ри ја пра ва и др жа ве, Бе о град, 1951, стр. 271.
49) Карл Маркс (Max), Фри дрих Ен гелс (En gels), Вла ди мир И. Ле њин, Изабранадела, I - 

IV, За греб, 1948, стр. 157-159.
50) К. Маркс, Ф. Ен гелс, В. И. Ле њин, ibidem, стр. 184-185. Су прот но “бр бља о ни ца ма”, Ле-

њин је у прак си со вје та ус пео да оства ри сје ди ња ва ње за ко но дав не и из вр шне вла сти.  
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функ ци ја мо же би ти из вр ше но до след но и ма ње до след но. У пр-
вом слу ча ју го во ри мо о ап со лут ном је дин ству вла сти, а у дру гом 
реч је о ре ла тив ном је дин ству вла сти.51) Мо же се ре ћи да ап со лут но 
је дин ство вла сти не по сто ји у са вре ме ним по ли тич ким ре жи ми ма, 
већ је ка рак те ри са ло ра ни је ро бо вла снич ке др жа ве, ап со лут не мо-
нар хи је, ка ли фа те, у ко ји ма је по сто ја ла пот пу на су пре ма ти ја вла-
да о ца. У си сте ми ма ап со лут ног је дин ства вла сти вла дар је ти ту лар 
свих функ ци ја, али то не зна чи да је и је ди ни ор ган вла сти - по сто је 
и дру ги др жав ни ор га ни, функ ци о нал но и ор га ни за ци о но за ви сни, 
ко ји оба вља ју др жав не по сло ве у име вла да ра. Не пот пу но по де ље-
не др жав не функ ци је и не раз ви јен прав ни си стем су прав не прет-
по став ке пот пу ног је дин ства вла сти.

Ре ла тив но је дин ство вла сти је уме ре на фор ма ко ју сре ће мо у 
са вре ме ним др жа ва ма са раз ви је ном струк ту ром др жав них ор га-
на. Ов де је за пра во реч на чи ну по де ле по сло ва из ме ђу по себ них, 
услов но са мо стал них др жав них ор га на, с тим да се је дан ор ган по-
ја вљу је као но си лац свих функ ци ја уче ству ју ћи у од ре ђе ној ме ри 
у вр ше њу го то во сва ке функ ци је. Тај нај ви ши ор ган има зна чај на 
пра ва пре ма оста лим но си о ци ма др жав них функ ци ја (из бор, раз ре-
ше ње, смер ни це, упут ства, на ло зи), док у обр ну том сме ру ути ца ја 
не ма. Нај ви ши ор ган мо ра не по сред но и ис кљу чи во вр ши ти за ко-
но дав ну функ ци ју, а под ти ме тре ба раз у ме ти ис кљу чи во и пот пу-
но са мо стал но до но ше ње нај ви ших ака та за ко но дав не функ ци је од 
стра не ор га на ко ји оства ру је је дин ство вла сти. Ово прет по ста вља 
да дру ги ор га ни не ма ју пра во уче шћа у до но ше њу за ко на, ни ти 
има ју сред ство фак тич ког ути ца ја на ор ган ко ји вр ши за ко но дав ну 
функ ци ју и оства ру је је дин ство вла сти.52)  

Је дин ство вла сти има свој де мо крат ски и не де мо крат ски из-
раз. На че ло де мо крат ског је дин ства вла сти по сто ји у си сте ми ма 
51) Па вле Ни ко лић, ibidem, стр. 246-247. Пи сац да ље на во ди да са мо име овог на че ла – је-

ди ство вла сти, ни је јед но ду шно при хва ће но. Нај че шће се упо тре бља ва на зив кон фу-
зи ја вла сти (la con fu sion des po u vo irs), а за тим и дру ги из ра зи: кон цен тра ци ја вла сти, 
суб ор ди на ци ја вла сти а са свим из у зет но је дин ство вла сти (l’unit du po u vo ir). Ви де ти, 
нпр. Жан Жак Ру со, Друштвениуговор, Ma u ri ce Du ver ger, InstitutionsPolitiquesetDroit
Constitutionnel,Ge or ges Bur de au, TraitédeSciencePolitique, Pa ris, 1949-1957, том IV, 
Ju lien La fer riére, ManueldeDroitConstitutionnel, Jo seph Barthélemy et Paul Du ez, Traité
deDroitConstitutionnel, итд., а за тим Иво Кр бек, „Је дин ство вла сти“, у ча со пи су Архив
заправнеидруштвененауке, 7-12/1946, Ни ко ла Стје па но вић, УправноправоФНРЈ, 
Бе о град, 1958, Ра до мир Лу кић, Теоријадржавеиправа, Бе о град, 1958, Јо ван Ђор ђе-
вић, Уставноправо, Бе о град, 1986, Ни ко ла Пе рен че вић, „О је дин ству вла сти“, Наша
законитост, 1/1951, Ар сен Ба чић, ПринципиподјелеијединствавластиуЈугославији, 
Сплит, 1990. и др. Ви ди: П. Ни ко лић,ibidem, стр. 247.

52) П. Ни ко лић, ibidem, стр. 247.   
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где је пред став нич ко те ло цен тар вла сти, а не де мо крат ско је дин-
ство вла сти оства ре но је ка да су но си о ци ег зе ку ти ве из во ри ште и 
уто чи ште вла сти. 

Си стем не де мо крат ског је дин ства вла сти је ка рак те ри сти чан 
за из ра зи то ауто ри та тив не и дик та тор ске ре жи ме, ка ко оне ко ји су 
по сто ја ли у ро бо вла снич ком и фе у дал ном пе ри о ду, та ко и за мо-
нар хи је и ре пу бли ке ко је да нас по сто је или су по сто ја ле у бли ској 
про шло сти. Као при ме ри по то њих узи ма ју се Хи тле ро ва Не мач ка, 
Му со ли ни је ва Ита ли ја, Фран ко ва Шпа ни је, Са ла за ро ва Пор ту га-
ли ја, Пи но че ов Чи ле и др.53) Свим овим то та ли тар ним др жа ва ма 
за јед нич ко је то да је из вр шна власт (пер со ни фи ко ва на во ђом) за-
пра во је ди на власт, а да је пар ла мент са мо пу ка фор ма на пу ту до-
но ше ња од лу ка и про пи са. 

Де мо крат ско је дин ство вла сти је за пра во скуп штин ски си стем, 
иако овај на зив ни је оп ште при хва ћен.54) Оства ре ње на род не су ве-
ре но сти у др жав ној вла сти нај ви дљи ви је је у ре жи ми ма где је ве ћи 
део вла сти кон цен три сан у пред став нич ком те лу. У скуп штин ском 
си сте му се је дин ство вла сти чу ва у ру ка ма де мо крат ског пред став-
нич ког те ла, па је то је дан од раз ло га за што се овај об лик при ме ње-
ног је дин ства вла сти на зи ва де мо крат ским.55)  

Нај ва жни ја ка рак те ри сти ка скуп штин ског ре жи ма је по сто-
ја ње истог но си о ца за ко но дав не и из вр шне вла сти – скуп шти не, 
на ко ју дру ги др жав ни ор га ни не мо гу вр ши ти ни ка кав ути цај. 
Из вр шна власт не ма пра во ве та, пра во рас пу шта ња скуп шти не, 
огра ни че на су јој сред ства ствар ног ути ца ја на рад скуп шти не. У 
скуп штин ском си сте му но си о ци из вр шне вла сти су за пра во ор га ни 
скуп шти не. Као те о риј ска ба за над моћ но сти скуп шти не по слу жи-
ла су де ла Ру соа, Мон те скјеа и дру гих пи са ца пе ри о да пре Ве ли ке 
бур жо а ске ре во лу ци је, у ко ји ма  је на гла ша ван зна чај пар ла мен-
та и ну жност да кон тро ли ше и ру ко во ди из вр шном вла шћу. Та кав 
хе рој ски по ло жај скуп шти не био је по сле ди ца исто риј ске по бе де 
53) Па вле Ни ко лић на во ди при мер устав ног си сте ма Пољ ске ре пу бли ке по Уста ву од 1935. 

го ди не. Ег зе ку ти ва оли че на у пред сед ни ку Ре пу бли ке ужи ва ла је пу ну пре моћ. У лич-
но сти пред сед ни ка би ла кон цен три са на је дин стве на и не де љи ва моћ др жа ве. По чла ну 
2 Уста ва пред сед ник је од го во ран  “пред бо гом и исто ри јом за суд би ну др жа ве” кон-
цен три шу ћи у сво јим ру ка ма из вр шну власт у це ло сти, ши ро ка овла шће ња у по гле ду 
за ко но дав не вла сти и де ли мич но вр ше ње суд ске вла сти.Ibidem, стр. 260. 

54) П. Ни ко лић, ibidem, стр. 261.
55) Karl Lo wen ste in уви ђа опа сност по де мо кра ти ју у скуп штин ском си сте му сма тра ју ћу 

скуп штин ску вла да ви ну “глав ном де мо крат ском три би ном на ко јој се ауто крат ска вла-
да ви на мо же са ста ви ти од по је дин ца (дик та тор), ко ми те та, хун те или пар ти је.” Political
PowerandtheGovernmentalProcess, Chi ca go, 1957, р. 83.
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бур жо а зи је над фе у дал ним све том и за вр шио се ула ском бур жо а зи-
је у из вр шну власт. 

Пр ва при ме на скуп штин ског си сте ма по сто ја ла је упра во за 
вре ме Ве ли ке ре во лу ци је, а на ро чи то по сле из бо ра Кон вен та (но ве 
скуп шти не на ро да). Во ђе Ре во лу ци је су сма тра ле да је Кон вент за-
ко но дав но и ствар но од лу чу ју ће и ди рек тив но те ло, да је из вр шна 
власт на ста вак и део за ко но дав не вла сти, а да су ми ни стри де ле га-
ти и слу жбе ни ци Кон вен та, то јест ње гов из вр шни ор ган.56)  За вре-
ме Па ри ске ко му не (1871) по сто јао је скуп штин ски си стем вла сти 
у ко јем је по ред скуп шти не и скуп штин ских ко ми си ја крат ко трај но 
по сто јао и …” је дан Ко ми тет на род ног спа са, ко ји ће има ти власт 
над свим ко ми си ја ма и ко ји ће би ти спо со бан да од ру би гла ве свим 
из дај ни ци ма.”57) И вла да ви на Кон вен та и Па ри ска ко му на се мо гу 
на зва ти по ли тич ким си сте мом кон фу зи је вла сти у ко ме пред став-
нич ки ор ган има сву власт, али је по ве ра ва у ра зним ди мен зи ја ма 
сво јим те ли ма, као што су ко ми тет и ко ми си је.58)

Да нас у Швајцарскoj кон фе де ра ци ји по сто ји ори ги нал на при-
ме на на че ла је дин ства вла сти, са ка рак те ри стич ним прав ним од-
но сом из ме ђу за ко но дав ног и из вр шног ор га на, Са ве зног ве ћа 
(Bun de strath), ко је је но си лац из вр шне вла сти а ујед но и из вр шни 
ор ган Са ве зне скуп шти не. ”Она (Са ве зна скуп шти на, прим. С. О.) 
је стал но у те сном и при ја тељ ском до ди ру са из вр шном вла шћу, 
ко ри сти се ње ним са ве ти ма и ад ми ни стра тив ним ис ку ством; оста-
вља ју ћи јој ма ње ства ри да их са ма свр ши, у пи та њи ма ве ћег зна-
ча ја, она да је пра вац и при ма од го вор ност за во ђе ње по сло ва. У 
Са ве зном ве ћу, утвр ђе но је ста ро пра ви ло, да се сва ки од ње го-
вих чла но ва по ко ра ва од лу ци ве ћи не, или, ако је пи та ње би ло пред 
Скуп шти ном, он да ње ној од лу ци.“59)

Скуп штин ски си стем, то јест на че ло де мо крат ског је дин ства 
вла сти у прак си ни је имао ду го роч но сти ни ти ве ли ког успе ха. По-
ли тич ки си стем про кла мо ван као скуп штин ски по сто јао је у јед-
ном бро ју европ ских др жа ва тзв. со ци ја ли стич ког ла ге ра то ком XX 

56) Ова кон цеп ци ја је и де ли мич но при ме ње на у прак си под ути ца јем мон та ња ра ца, а на-
шла је сво је ме сто и у Мон та њар ском уста ву од 1793. го ди не (ко ји ни је оства рен ни 
при ме њен). Јо ван Ђор ђе вић, Уставноправо, Бе о град, 1989, стр. 314. 

57) Про спер Оли ви је Ли са га ре (Li sa ga re), ИсторијаПарискекомуне1871, Бе о град, 1946, 
стр. 194-195.  

58) Јо ван Ђор ђе вић. Политичкисистем, Бе о град, 1988, стр. 180.    
59) Џемс Брајс (Bryce), Савременедемократије, I, Бе о град, 1931, стр. 694. Рат ко Мар ко-

вић швај цар ски си стем на зи ва “ди рек то ри јал ним” ко ји ка рак те ри ше ко лек тив ни но си-
лац из вр шне вла сти са јед на ким чла но ви ма (ко ле га ма). „Ди рек то ри јал на вла да“, Анали
ПравногфакултетауБеограду, 5-6/1976, Извршнавласт, стр. 163. 
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ве ка, али се ни је одр жао. Скуп штин ски си стем као “мо дел ско ро и 
не по сто ји; у сва ком слу ча ју мно го ма ње по сто ји од пар ла мен та-
ри зма; пр во, јер је још не до вољ но те о риј ски раз ви јен с об зи ром на 
ње го ву ем бри о нал ност у прак си; и дру го, до да нас су по зна ти са мо 
не ки ње го ви ви ше или ма ње до след ни и ло гич ни об ли ци.”60) Је дан 
од раз ло га не у спе ха овог си сте ма је и са став скуп шти не ко ја ни је 
спо соб на за во ђе ње јав них по сло ва јер је број но те ло ша ро ли ког 
ин те лек ту ал ног, со ци јал ног и по ли тич ког са ста ва а за упра вља ње 
др жа вом по треб на је ма ња, хо мо ге на ску пи на ви со ко струч них љу-
ди. Оно што скуп шти на (пар ла мент) тре ба и мо же да ра ди је сте да 
кон тро ли ше из вр шну власт.61) Али, ако скуп шти на не ма струч ност 
ко ја се тра жи за во ђе ње др жа ве у са вре ме ним усло ви ма, упит но је 
да ли мо же, због број но сти члан ства, ва ља но до но си ти за ко не и 
над зи ра ти из вр шну власт?62)

НАЧЕЛОПОДЕЛЕВЛАСТИ
УСАВРЕМЕНИМУСТАВНИМСИСТЕМИМА

На че ло по де ле вла сти, иако ни да нас ни је из ве де но до сво јих 
крај њих гра ни ца ка ко га је ње гов тво рац (Мон те скје) за ми шљао63), 
је сте основ ор га ни за ци је вла сти у ве ћи ни др жа ва са вре ме ног све-
та. Ов де, на рав но, тре ба има ти пред очи ма рас те гљи вост пој ма по-
де ле вла сти и ње го вог са др жа ја јер на дру ги на чин не би ни мо гло 
би ти ши ро ко при хва ће на фор му ла рас по ре да над ле жно сти. Сви ти 
при ме ри по де ле, са рад ње, ути ца ја и кон тро ле но си ла ца нај ви ших 
др жав них функ ци ја мо гу се свр ста ти у ве ће гру пе: пред сед нич ки, 
пар ла мен тар ни и ме шо ви ти си сте ми по де ле вла сти ко ји су за пра во 
раз ли чи ти мо да ли те ти пр ва два. Ево лу ти ван и ре во лу циј ски раз вој 
по ли тич ких ре жи ма још од Ве ли ке ре во лу ци је чи не сва ко њи хо во 
гру пи са ње до не кле пре ва зи ђе ним и тек ре ла тив но тач ним, јер не-
про мен љи вих и ег закт них, реч ју по у зда них кри те ри ју ма кла си фи-
ка ци је не ма.64)

60)  Ј. Ђор ђе вић, ibidem, стр. 482.
61)  Џон Стју арт Мил (Mill), Опредставничкојвлади, Бе о град, 1876, стр. 90. 
62)  Ми о драг Јо ви чић сма тра да не мо же. „На че ло по де ле вла сти и суд ство“, Правнижи

вот, Бе о град, 7-8/1993, стр. 819. Ви ди: Едвард Кар дељ, Новиуставсоцијалистичке
Југославије, Бе о град, 1962.

63)  Д. Да нић, ibidem, стр. 84.
64)  Та ко, Jean Blon del раз ли ку је пет гру па по ли тич ких си сте ма: 1) ли бе рал не де мо кра ти је 

пред сед нич ког и пар ла мен тар ног ти па (зе мље за пад не Евро пе, САД, Аустра ли ја), 2) 
јед на ки – ауто ри та тив ни по ли тич ки си сте ми (Ки на, С. Ко ре ја, бив ши СССР), 3) тра ди-
ци о нал ни – не е га ли тар ни (Са у диј ска Ара би ја, не ке др жа ве Афри ке), 4) по пу ли стич ки 
(зе мље Ла тин ске Аме ри ке) 5) ауто ри та тив ни (ра ни ји фа ши стич ки ре жи ми и бив ши то-
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У јед ном бро ју др жа ва власт је ор га ни зо ва на та ко да је из ме ђу 
пред сед нич ког и пар ла мен тар ног си сте ма, где ни еле мен ти пр вог 
ни еле мен ти дру гог не пре о вла ђу ју, па их је нај бе збол ни је свр ста ти 
у гру пу ме шо ви тих си сте ма по де ле вла сти.

Све у све му, мо гу се раз ли ко ва ти др жа ве где је по де ла вла сти 
спро ве де на и ор га ни зо ва на до след но, по узо ру на пр ви пред сед-
нич ки ре жим у САД, од др жа ва ко ји ма је као “ори ги нал ни” мо дел 
по слу жио пар ла мен тар ни ре жим Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске, у 
ко ји ма је са рад ња из вр шне и за ко но дав не вла сти ин тен зив на и ве ћа 
не го у пред сед нич ком си сте му. Са рад ња ме ђу др жав ним вла сти ма 
пар ла мен тар них ре жи ма огле да се ка ко у сва ко днев ним по сло ви ма 
во ђе ња др жа ве од стра не од го вор не из вр шне вла сти65), та ко и при 
кон сти ту и са њу но си ла ца функ ци ја три ју вла сти. У пред сед нич ком 
си сте му са рад ња је мно го “си ро ма шни ја.”  

Сви ре жи ми-ко пи је про и за шли из нај по зна ти јих по ли тич ких 
си сте ма има ју сво је спе ци фич не усло ве ко ји се ти чу по ли тич ке и 
кул тур не тра ди ци је, пар тиј ског жи во та, оби ча ја, окру же ња, еко-
ном ског и прав ног ста ња и др., ко ји их уда ља ва ју од јед ног или 
ви ше узо ра на ко јем су из гра ди ли свој устав ни си стем. Због тих 
по себ но сти ве ли ки број си сте ма је са мо са ре ла тив ном тач но шћу 
мо гу ће свр ста ти у гру пу пред сед нич ких, од но сно парлaментарних 
си сте ма по де ле вла сти.

ПРЕДСЕДНИЧКИСИСТЕМ

Пред сед нич ки си стем је об лик ор га ни за ци је по де ле вла сти у 
ко ме су ја сно раз дво је не три основ не др жав не функ ци је: за ко но-
дав ство, из вр ше ње и суд ство. Ја сно раз два ја ње зна чи да сва ка од 
три вла сти не за ви сно вр ши свој део по сла и да је, ко ли ко је то мо-
гу ће, рав но прав на у хо ри зон тал ној струк ту ри по ли тич ког си сте ма. 
У по ли тич ком си сте му САД - ро до на чел ни ку пред сед нич ког си-
сте ма, одво је не гра не вла сти су исто вре ме но јед на дру гој коч ни ца 
и рав но те жа (check and ba lan ce).66) Је дан од тво ра ца Уста ва САД, 

та ли тар ни си сте ми Ј. Аме ри ке, Афри ке, Ази је). ComparativeGovernment, Lon don, 1995, 
р. 34 - 40.

65)  Као од ли ке пар ла мен та ри зма, по ред по ли тич ке од го вор но сти чла но ва вла де пред пар-
ла мен том, Jan-Erik La ne на во ди још: 1) пра во из вр шне вла сти да рас пу сти пар ла мент, 
2) пра во вла де да по ста ви пи та ње свог по ве ре ња, 3) пра во пар ла мен та да би ра пре ми-
је ра, 4) пра во пре ми је ра да име ну је ми ни стре. Con sti tu ti o nal and Po li ti cal The ory, Man-
che ster, 1996, р. 133. 

66) Овај си стем прет по ста вља с јед не стра не нај стро жу по де лу вла сти, а с дру ге, њи хо ву 
изо ло ва ност. То во ди рав но прав но сти вла сти да би се као циљ по сти гла рав но те жа. П. 
Ни ко лић, ibidem, стр. 254.
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Џемс Ме ди сон ка же да “овла шће ња ко ја при па да ју јед ној гра ни 
вла сти не тре ба да пот пу но и не по сред но спро во де дру ге гра не 
вла сти. Под јед на ко је ја сно и то да ни јед на од ових гра на не би 
тре ба ло, ни по сред но ни не по сред но, да има пре о вла ђу ју ћи ути цај 
над дру гим гра на ма у вр ше њу њи хо вих од го ва ра ју ћих овла шће ња. 
Ни ко не оспо ра ва да сва ка власт по при ро ди ства ри за ди ре у ту ђе 
пра во али за то је тре ба спре чи ти да не пре ђе утвр ђе не гра ни це.”67) 
Ме ђу соб на кон тро ла вла сти пред ста вља пре вен ти ву зло у по тре бе 
вла сти, док је рав но те жа вла сти услов рас по де ле овла шће ња та-
ко да ни је дан ор ган не мо же да има кри тич ну ко ли чи ну вла сти. 
Си стем у ко ме су гра не вла сти не за ви сне, урав но те же не и ме ђу-
соб но кон тро ли са не пред ста вља нај до след ни ју при ме ну на че ла по-
де ле вла сти. На рав но, пред сед нич ки си стем ни је те о риј ски оглед 
већ жи ва струк ту ра са ја сном по де лом вла сти по ко јој пред сед ник 
упра вља др жа вом, али не на ра чун за ко но дав ства и суд ства.

Пр ви по ли тич ки ре жим у ко ме је чи сто спро ве де на по де ла вла-
сти је сте устав ни си стем САД. По ка зав ши се успе шном, аме рич-
ка по де ла вла сти пу сти ла је ко ре не у ни зу др жа ва из пр вог кру га 
аме рич ког ути ца ја - земљaма Ла тин ске Аме ри ке, не ким др жа ва ма 
Афри ке (Оба ла Сло но ва че, Чад), Ази је (Фи ли пи ни, Ин до не зи ја), 
Аустра ли ји, док је у Евро пи је дан број др жа ва при хва тио не ке еле-
мен те чи сте по де ле вла сти гра де ћи свој по лу пред сед нич ки си стем. 
Уоч љи во је да у не раз ви је ним зе мља ма, зе мља ма у раз во ју и тран-
зи ци ји, због њи хо вог не ста бил ног ег зи сти ра ња по сто ји зах тев за 
ја сном рас по де лом и из два ја њем цен тра вла сти. Та кав цен тар вла-
сти је пред сед ник у пред сед нич ком си сте му. 

Устав САД усва ја и раз ра ђу је фор му лу по ко јој “ле ги сла ти ва 
при па да дво дом ном Кон гре су, ег зе ку ти ва пред сед ни ку, а суд ска 
власт Вр хов ном су ду.”68) У прак си је из вр шна власт нај ак тив ни ја, 
она во ди др жа ву а озна че на је јед ном је ди ном осо бом - пред сед-
ни ком др жа ве.69) Пред сед ни ка др жа ве би ра на род пре ко из бор ни ка 
(елек то ра), на че ти ри го ди не, у нај ви ше два ман да та. Ови из бо-
ри су за пра во не по сред ни па пред сед ник оства ру је ди рект ну ве зу 
са на род ним су ве ре ни те том, што га ста вља у исту ра ван са Кон-

67) Алек сан дер Ха мил тон (Ha mil ton), Џемс Ме ди сон (Ma di son), Џон Џеј (Јаy), Федерали
стичкисписи, Бе о град, 1981, стр. 335.

68) Алек сан дар Фи ра, Енциклопедијауставногправабившихјугословенскихземаља, I, Но-
ви Сад, 1993, стр. 139.

69) Ино ко сни ор ган мо ни стич ке из вр шне вла сти. “Био би то kil ling job (уби ствен по сао, 
прим. С. О.) ка да би он то ствар но чи нио.” Рат ко Мар ко вић, Извршнавласт, Бе о град, 
1980, стр. 116. 
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гре сом. Ствар ни по ло жај пред сед ни ка је не при ко сно вен јер је он 
“исто вре ме но шеф др жа ве и вр хов ни ко ман дант ору жа них сна га, 
али и пред сед ник управ не вла сти и вла де. Он је исто вре ме но шеф 
ег зе ку ти ве и це ло куп не ад ми ни стра ци је.”70) Вла да не по сто ји као 
струк ту и ра но по ли тич ко те ло, већ је по је ди нач но чи не се кре та ри 
име но ва ни од стра не пред сед ни ка. Се кре та ри су од го вор ни пред-
сед ни ку за упра вља ње ре со ри ма а пр ви ме ђу њи ма је др жав ни се-
кре тар, за пра во ми ни стар ино стра них по сло ва.

Пред сед ник не ма фор мал но пра во пред ла га ња за ко на, али он 
то чи ни у не фор мал ном об ли ку – пред ла га њем Кон гре су или јед-
но став но пу тем стра нач ких ко ле га, кон гре сме на. На кра ју за ко но-
дав ног по ступ ка пред сед ник санк ци о ни ше за кон про гла ша ва ју ћи 
га, или пу тем ве та вра ћа пред лог за ко на на по нов но гла са ње.

Кон грес је дво дом но те ло за ко но дав не вла сти чи ја оба до ма, 
Пред став нич ки дом и Се нат, би ра на род. Кон грес има ути цај на 
рад пред сед ни ка де лом у ка дров ским пи та њи ма, бу џет ском пра ву, 
све до пра ва опо зи ва (impeachment).71) Oви ути ца ји су прак тич но 
по при лич но огра ни че ни има ју ћи у ви ду пра ва пред сед ни ка, а пот-
пу но ре ла тив ни ка да пред сед ни ко ва пар ти ја до бро број ча но сто ји 
у Кон гре су.

Суд ска власт је би ра на од стра не на ро да, ма да има од ре ђе них 
из у зе та ка. На вр ху суд ске хи је рар хи је сто ји Вр хов ни суд ко га чи ни 
пред сед ник име но ван од пред сед ни ка др жа ве уз са гла сност Се на та, 
и осам су ди ја, сви са до жи вот ним ман да том. По ли тич ку по зи ци ју и 
углед Вр хов ни суд гра ди на ро чи то пра вом да ту ма чи Устав ко ји је у 
САД култ ног ни воа. Став Вр хов ног су да да ли су рад ње и ак ти дру-
гих др жав них ор га на са гла сни Уста ву че сто је те шко раз дво ји ти од 
по ли ти ке.72) Ово на во ди на за кљу чак да суд ска власт че сто има по-
след њу реч у бит ним др жав ним ства ри ма и да је су штин ска од ли ка 
овог по ли тич ког си сте ма су пре ма ти ја Вр хов ног су да. 
70)  Пред сед ник сам ус по ста вља “ад ми ни стра ци ју “ (вла ду и “упра ву”). Јо ван Ђор ђе вић, 

Политичкисистем, Бе о град, 1988, стр. 575. 
71)  Ово го во ри да ни у чи стим мо де ли ма по де ле вла сти не ма од но са ап со лут не рав но те же 

и пот пу не не за ви сно сти но си ла ца др жав не вла сти. Алек сан дар Фи ра, Уставностипо
литика, Но ви Сад, 1984, стр. 56

72)  Ути цај Вр хов ног су да на рад пред сед ни ка и Кон гре са на ро чи то је на ра стао од по чет ка 
XIX ве ка и за по чи ња ња прак се Ju di cal Re vi ew of Law. Та ко ђе, пред сед ник Вр хов ног 
су да (Chi ef Ju sti ce) je фор мал но дру га лич ност у др жав ној хи је рар хи ји иза пред сед ни ка 
САД. Илу стра тив но је да пред сед ник по ла же за кле тву пред пред сед ни ком Вр хов ног 
су да а не пред Кон гре сом. Из ме ђу два ра та, за вре ме пред сед ни ка Френ кли на Ру звел та 
(Ro o se velt) Вр хов ни суд је про гла ша вао про тив у став ним не ке за ко не со ци јал но – еко-
ном ског ка рак те ра ко ји ни су од го ва ра ли круп ном ка пи та лу иако фор мал но прав но ни су 
би ли про тив ни Уста ву. Ви ди: А. Фи ра, ibidem, стр. 139, Ј. Срук, ibidem, стр. 10.
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 Фор мал но по сма тра но, кон ста та ци ја да је став Су да ко на чан 
је сте тач на али на чин ра да Су да и ње го ва ор га ни за ци ја ис кљу чу-
ју га као пр вог и на да све ак тив ног но си о ца вла сти. Пр ва и во де ћа 
власт мо же би ти са мо из вр шни ор ган, мно го ре ђе ве ли ко за ко но-
дав но те ло, а суд је по при ро ди ор ган кон тро ле и по што ва ња пра ва. 
Уто ли ко је овај си стем по гре шно на зи ва ти вла да ви ном Вр хов ног 
су да исто као и са дру ге стра не по и ма ти га “цар ским (им пе ри јал-
ним) пре зи ден ци ја ли змом”73), већ је јед но став но реч о си сте му до-
след не по де ле вла сти. 

ПАРЛАМЕНТАРНИСИСТЕМ

На че ло по де ле вла сти у пар ла мен тар ном по ли тич ком си сте му 
ни је пот пу но спро ве де но као у пред сед нич ком. У по то њем си сте-
му је ак це нат на по де ли овла шће ња и не ме ша њу јед не вла сти у 
рад дру ге, док пар ла мен тар на по де ла вла сти на гла ша ва са рад њу 
вла сти, ста вља ју ћи ак це нат на ме ђу за ви сно сти др жав них ор га на. 
Са мо стал но сти за ко но дав не, из вр шне па и суд ске вла сти у пред-
сед нич ком си сте му до при не ли су и не по сред ни из бо ри, ко ји им 
да ју исти ле ги ти ми тет, док та кве јед на ко сти у кла сич ном пар ла-
мен та ри зму не ма – са мо је пар ла мент би ран од стра не на ро да, а 
из вр шна и суд ска власт су нај че шће из бор пар ла мен тар не ве ћи не. 
Из на чи на из бо ра про из ла зи да је пар ла мен тар ни си стем ап стракт-
но ма ње де мо крат ски од пред сед нич ког (осим ка да је шеф др жа ве 
не по сред но би ран), али кон кре тан ни во “де мо кра тич но сти” за ви си 
од ком плек са по ли тич ких, исто риј ских, еко ном ских, кул тур них и 
дру гих усло ва.

У пар ла мен тар ном си сте му, што ни је од ли ка пред сед нич ког, 
из вр шна власт је би це фал на, има две гла ве, ше фа др жа ве и вла ду. 
Од нос по ли тич ке мо ћи ова два ор га на ства ра по ре ме ћај вла сти у 
ко рист вла де или ше фа др жа ве па оту да има мо два основ на пар-
ла мен тар на мо де ла: ен гле ски - кла сич ни и фран цу ски - ме шо ви ти 
по ли тич ки си стем. Над моћ ност ше фа др жа ве од но сно вла де про-
из вод је с јед не стра не устав них нор ми, а са дру ге стра не од ли ка 
по ли тич ког жи во та: бро ја пар ти ја, угле да но си ла ца функ ци ја, тра-
ди ци ја, оби ча ја и по ли тич ке кли ме, прав ног и фак тич ког од но са са 
пар ла мен том, би ра чи ма и др.

Пр вим кла сич ним пар ла мен тар ним ре жи мом сма тра се ен гле-
ска по де ла вла сти. У Ен гле ској се ево лу тив но, још од Ве ли ке по-
73)  Ar tur M. Shle sin ger, TheImperialPresidency, Bo ston, 1976, р. 96.
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ве ље (1215), прав ним ак ти ма огра ни ча ва ла власт мо нар ха све до 
су штин ског раз вла шће ња ка кво има мо да нас. У том сми слу, кла-
сич ни пар ла мен та ри зам је по де лио власт та ко да је ви ше има пар-
ла мент не го шеф др жа ве, а нај ви ше тре ћи др жав ни ор ган – вла да. 
Ен гле ску по де лу вла сти ка рак те ри ше пре те жно дво пар тиј ска по де-
ла по ли тич ке сце не ко ја се успе шно чу ва про стим ве ћин ским из-
бор ним си сте мом. Овај из бор ни си стем по ли тич ки мар ги на ли зу је 
тре ћу (Ли бе рал ну, и сва ку сле де ћу) по ли тич ку пар ти ју.74) У та квој 
по де ли би рач ке во ље на два (нај ве ћа) де ла увек јед на пар ти ја има 
пар ла мен тар ну ве ћи ну с ко јом пар тиј ске функ ци о не ре пре тва ра у 
ми ни стре, док пар ла мен тар на ма њи на (и од са мо не ко ли ко по сла-
ни ка раз ли ке) сво је стра нач ке пр ва ке ста вља у сен ку, опо на ша ју ћи 
вла ду. Хо мо ге на, јед но пар тиј ска вла да са си гур ном пар ла мен тар-
ном ве ћи ном је по де фи ни ци ји по ли тич ки не при ко сно ве на. 

Фран цу ску ва ри јан ту пар ла мен та ри зма од ли ку је ра зно вр стан 
пар тиј ски жи вот са ле пе зом стра на ка, од но сно по ли тич ких иде-
о ло ги ја, што је тра ди ци о нал на од ли ка Фран цу ске још од Ве ли ке 
ре во лу цу је. Дво кру жни ве ћин ски из бор ни си стем по др жа ва по сто-
ја ње стра нач ког плу ра ли зма из че га про из ла зи по ли тич ка по сле-
ди ца да се вла да мо же фор ми ра ти са мо ко а ли ци јом две или ви ше 
стра на ка. Вла да иза ко је сто ји ко а ли ци о на пар ла мен тар на ве ћи на 
је по де фи ни ци ји сна жна оно ли ко ко ли ко је пар ла мен тар на ко а-
ли ци ја чвр ста. У усло ви ма по де ље не по ли тич ке во ље би ра ча ста-
бил ност вла де не по пра вља, ни ти је ста вља на без бед но ра сто ја ње 
од скуп штин ских пре ви ра ња, пра ви ло да ми ни стри не мо гу би ти 
по сла ни ци. Упра во не ста бил но сти вла да у овој ва ри јан ти пар ла-
мен та ри зма, њи хо ве про ме не и огра ни чен по ли тич ки до мет, ство-
ри ли су у Фран цу ској усло ве за на ста нак моћ не ад ми ни стра ци је 
ко ја во ди др жав не по сло ве не под ле жу ћи ни ка квом ефи ка сном си-
сте му кон тро ле.75) И ми ни стри ко ји су по де фи ни ци ји по ли тич ке 
лич но сти, у Фран цу ској су ве о ма би ро кра ти зо ва ни. И у пе ри о ди ма 
че стих про ме на вла да, ми ни стри су оста ја ли или су се вра ћа ли у 
вла ду на кон не ко ли ко го ди на.

Ја ча по ло ви на из вр шне вла сти је пред сед ник Ре пу бли ке. Ње-
гов по ло жај за пра во ква ри чи сто ту овог пар ла мен та ри зма, при бли-
74)  Оп шир ни је: Дан Гјан ко вић, „Дво стра нач ки си стем у Ве ли кој Бри та ни ји“, Политичка

мисао, 2/1965, Бе о град, стр. 7-57. Ен гле ски дво пар ти зам сво је “по ре кло ву че из XVII 
ве ка има ју ћи као сво ју пред ход ни цу два по ли тич ка кла на по име ну to ri es и wighs. Сра-
змер но сте пе ну уко ре њи ва ња пар ла мен тар не прак се, ови кла но ви пре ра сли су у по ли-
тич ке стран ке, у са вре ме ном сми слу ре чи.” Р. Мар ко вић,ibidem, стр. 136.

75)  Нај дан Па шић, Савременадржава, Бе о град, 1976, стр. 102.
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жа ва ју ћи га пред сед нич ком си сте му по де ле вла сти. Пред сед ни ка 
би ра на род и он, из ме ђу оста лог, пу тем ре фе рен ду ма и пле би сци та 
ко му ни ци ра са би ра чи ма, не ма ју ћи по ли тич ке од го вор но сти пре ма 
скуп шти ни. Ови усло ви за јед но са над ле жно сти ма про из во де га у 
во ђу из вр шне вла сти и ствар ног и фор мал ног ше фа вла де чи јим са-
стан ци ма иона ко пред се да ва.76) За раз ли ку од бри тан ског мо нар ха 
ко ји, скрај нут са те ре на од лу чи ва ња од стра не ли ни је ко ју чи не на-
род, пар ти ја, пар ла мен тар на ве ћи на и вла да, има пра во да са ве ту је 
и бу де ин фор ми сан77), фран цу ски пред сед ник, не за ви сан од скуп-
шти не, са вла дом као сво јим из вр шним те лом во ди др жа ву. 

И ен гле ска и фран цу ска ва ри јан та пар ла мен та ри зма под пој мом 
по де ле вла сти за пра во под ра зу ме ва ју са рад њу из ме ђу нај ви ших 
др жав них ор га на. У тој са рад њи из два ја ју се ор га ни рав но прав ни-
ји од оста лих ко ји ужи ва ју у њи хо ву ко рист по ре ме ће ној по де ли 
вла сти. Ако из у зме мо суд ску власт као не за ви сну и ап стракт но не-
по ли ти зо ва ну, из вр шна власт је у обе ва ри јан те пар ла мен та ри зма 
са по де лом вла сти бо ље про шла од за ко но дав не. Пар ла мен тар на 
ве ћи на у Ве ли кој Бри та ни ји (у ства ри ве ћи на до њег до ма, До ма 
ко му на) је за пра во вла ди на ко пи ја у по гле ду из ра жа ва ња по ли тич-
ких ста во ва, тим пре што исти љу ди чи не оба ор га на. Ов де је са мо 
тех нич ки ис ко ри шће на устав на по зи ци ја вла де да пред ла же ак те 
пар ла мен ту (а не обр ну то), па се ла ко мо же за кљу чи ти да се за ко ни 
до но се у вла ди, а ка да фор мал но про ђу пар ла мент и мо нар ха са мо 
сту па ју на сна гу. У Фран цу ској по раз скуп шти не у по де ли вла сти 
ни је та ко пот пун. Скуп шти на и да ље ра ди о гла ви вла ди, али тај су-
штин ски ме ха ни зам пар ла мен та ри зма је из гу био на ва жно сти јер 
је пред сед ник Ре пу бли ке за пра во шеф це ле из вр шне вла сти. Пред-
сед ник по ли тич ки не од го ва ра скуп шти ни али је ве о ма ак ти ван и 
ка том те лу, сам или са вла дом, пред ла жу ћи за ко не, ста вља ју ћи ве-
то, рас пу шта ју ћи скуп шти ну.

За кљу чу је мо да је по де ла вла сти у пар ла мен та ри зму спро ве-
де на у ко рист из вр шне вла сти. Без об зи ра да ли се ра ди о зе мља ма 
ста бил них јед но пар тиј ских или дво пар тиј ских вла да, или др жа ва-

76)  Пред сед ник пред се да ва Са ве том ми ни ста ра ко је чи не пр ви ми ни стар и сви ми ни стри 
(без др жав них се кре та ра и под се кре та ра ко ји уче ству ју у ра ду Са ве та ка би не та). На 
сед ни ца ма Са ве та се од лу чу је о на чел ни јим и ва жни јим пи та њи ма на ци о нал не по ли-
ти ке. Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 162. 

77)   Не по сто ји еви ден ци ја да је Кра љи ца Ели за бе та ис ко ри сти ла пра во да при ват но са-
ве ту је пре ми је ра у зад њих 45 го ди на. Theen Rolf H. W. и  Wil son Frank L, Comparative
Politics, New Jer sey, 2001, р. 38. Исти ауто ри на во де раз ло ге по сто ја ња мо нар ха: пер-
со на ли зу је др жа ву, чу ва на ци о нал но је дин ство и ве же са да шњост са слав ном про шло-
шћу. 
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ма сла бих ко а ли ци о них вла да, или го во ри мо о си сте ми ма у ко ји-
ма ру ко во ди ад ми ни стра ци ја, или је пред сед ник за кло њен вла дом 
тај ко ји има глав ну реч, за ко но дав ном те лу је све те же да “ствар 
и да ље пра ти буд ним оком.”78) Про ме на ка рак те ра др жа ве ко ја се 
де си ла то ком XX ве ка, а огле да се у ре гу ли са њу до та да не ре гу ли-
са них обла сти дру штве ног жи во та као што су: со ци јал на по ли ти ка, 
еко ном ско пла ни ра ње, еко ло ги ја, кул ту ра, спорт и др., ство ри ла је 
из вр шној вла сти не до сти жну пред ност у од но су на за ко но дав ну 
власт. Не ки од раз ло га су: ства ра ње јед но пар тиј ских или дво пар-
тиј ских си сте ма, ути цај спољ них ра то ва, по тре бу за еко ном ским и 
дру штве ним пла ни ра њем, број од лу ка и ин фор ма ци ја по треб них 
да се по кре ну љу ди и ре сур си.79)

Устав ни си стем у Ре пу бли ци Ср би ји мо же мо свр ста ти у јед-
ну под гру пу пар ла мен тар них си сте ма ко ји се на зи ва ју „тран зи ци-
о ни.“ Под тран зи ци јом да нас углав ном се под ра зу ме ва ви ше сло јан 
про цес у бив шим со ци ја ли стич ким европ ским зе мља ма, ко ји об у-
хва та про ме не у по ли тич ком си сте му и ор га ни за ци ју вла сти по себ-
но, али и у по љи ма еко но ми је, кул ту ре, со ци о ло ги је, дру штве не 
струк ту ре и др. Од тран зи ци о них про ме на ов де из два ја мо пре лаз 
из јед но пар тиј ског у ви ше пар тиј ски по ли тич ки си стем, а за тим и 
из ме ну у по де ли и ор га ни за ци ји вла сти.

Тран зи ци ја под ра зу ме ва ра ди кал не устав не про ме не – уво ди 
се на че ло по де ле вла сти, а на пу шта скуп штин ски си стем и на че-
ло је дин ства вла сти. На че ло по де ле вла сти ак ту е ли зу је еле мен те 
тра ди ци је у по ли тич ком си сте му и ујед но при бли жа ва ове др жа ве 
да на шњим пар ла мен тар ним, од но сно пред сед нич ким си сте ми ма. 
У јед ној фа зи тран зи ци је др жа ве су се на шле на по ли тич кој рас-
кр сни ци са два пу та бу ду ће по де ле вла сти: пр ви пут во ди у пар ла-
мен та ри зам ко ји се да ље ра чва на пра вац са ја ком вла дом и сла бим 
пред сед ни ком др жа ве и на пра вац са ја ким пред сед ни ком др жа ве, 
а дру гим пу тем се сти же у пред сед нич ки си стем. По вра так истом 
ста зом је дин ства вла сти и скуп штин ског си сте ма ни је ни мо гао би-
ти би ран (!?), јер се сма трао кон цеп ту ал но и иде о ло шки пре ва зи ђе-
ним. Прак са је по ка за ла да се по де ла вла сти у ко јој ја ка вла да вла да 
по ред сла бог ше фа др жа ве ни је по ка за ла као атрак ти ван пра вац 
ор га ни зо ва ња вла сти у зе мља ма тран зи ци је. Су жен из бор се свео 

78)  Фре де рик Остен Ог  (Ogg), ПолитичкоуређењесавременеЕнглеске, I, Бе о град, 1937, 
стр. 78. 

79)  Ivo Duc ha cek, PowerMaps:ComparativePoliticsofConstitutions, Ox ford, 1973, р. 194-
195. 



- 64 -

КРАТАКОСВРТНАНАЧЕЛОПОДЕЛЕВЛАСТИ...СлободанОрловић

на ја ког пред сед ни ка у пар ла мен тар ном па чак и (по лу)пред сед-
нич ком си сте му, што се об ја шња ва и још увек не до вољ ном раз ви-
је но шћу де мо кра ти је.80)

Ве ћи на зе ма ља у тран зи ци ји опре де ли ла се за пар ла мен та ри-
зам са еле мен ти ма пред сед нич ког си сте ма, као што су: не по сре дан 
из бор ше фа др жа ве, пра ва ше фа др жа ве пре ма вла ди и ми ни стри ма 
и пре ма за ко но дав ном те лу, во ђе ње спољ не и уну тра шње др жав не 
по ли ти ке, што све да је не ку фор му по лу пред сед нич ког си сте ма. 
Упе ча тљи во је да су све зе мље ис ку си ле ско ро ауто крат ску вла да-
ви ну ше фа др жа ве ко ји др жи кон це вла сти у сво јим ру ка ма, ши ри и 
про ду бљу је моћ и ис кљу чу је из игре дру ге по ли тич ке ак те ре.

Ауто ри та тив ни шеф др жа ве је обе леж је али и по тре ба по чет ка 
тран зи ци је - пе ри о да ка да је др жа ва ра њи ва и не ста бил на јер је ре-
во лу ци о нар но рас ки ну ла са до та да шњим си сте мом а но ве ин сти-
ту ци је вла сти ни су до кра ја учвр шће не.81) С вре ме ном власт ше фа 
др жа ве се ума њу је и ствар но уво ди у ин сти ту ци о на ли зо ва но по ље 
де ло ва ња. При род но је да устав но и ствар но спу та ва ње мо ћи ше фа 
др жа ве, исто вре ме но из ње го ве сен ке из вла чи вла ду ја ча ју ћи је, чи-
ме се ства ра ју усло ви за трај ни ју пар ла мен тар ну по де лу и са рад њу 
вла сти на кра ју про це са тран зи ци је.  

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

На осно ву овог крат ког исто риј ског пре гле да те о риј ских ста-
во ва о по де ли вла сти и си сте ма ор га ни за ци је вла сти ко ји су да нас 
из гра ђе ни на те ме љу на че ла по де ле вла сти, мо гли би смо на пра ви-
ти не ко ли ко за кљу ча ка.

Пр во по ли тич ка а по том и устав на исто ри ја раз во ја др жа ва и 
вла сти у про те кла два ми ле ни ју ма, по зна је по де лу вла сти ко ја у 
не ким др жа ва ма, ра ни је до ду ше рет ким, до би ја и сво је прак тич не 
об ли ке. Ипак, све до Ве ли ке бур жо а ске ре во лу ци је на че ло по де ле 
вла сти не мо же се сма тра ти при хва ће ним. Не ка дру га на че ла ко ја 
су под ра зу ме ва ла ја ку власт, кон цен три са ну у вла да ру све до ни воа 

80)  Juan Linz, Al fred Ste pan, ProblemsofDemocraticTransitionandConsolidation, Bal ti mo re, 
1994, р. 442-449. Ви ди: Ray Ta ras, PostcommunistPresidents, Cam brid ge, 1997, р. 2.

81)  Ву чи на Ва со вић из но си „два ја ка раз ло га“ за ус по ста вља ње се ми-пре зи ден ци јал-
не мул ти пар тиј ске кон фи гу ра ци је вла сти; пр ви је по сто ја ње су ви ше фраг мен ти ра не 
пар тиј ске струк ту ре..., а дру ги је по тре ба пост ко му ни стич ких дру шта ва за ста бил ном 
вла шћу у пре ла зном пе ри о ду. „Ди ле ме и про бле ми устав ног и де мо крат ског уре ђи ва-
ња вла сти у »пост-ко му ни стич ким зе мља ма«“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 
2/1994, Бе о град, стр. 215. 
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ап со лут не вла сти, би ла су вла да ју ћа. Ма да ни је би ло у пр вом пла-
ну, на че ло по де ле вла сти је би ло пра ти лац ор га ни за ци је др жав не 
вла сти, не што о че му се раз ми шља ло као о мо гу ћој ал тер на ти ви.

Ка да је исто риј ском про ме ном на че ло по де ле вла сти по ста ло 
те мељ од но са нај ви ших др жав них ор га на, про блем ефи ка сног ор-
га ни зо ва ња др жав них ор га на још увек ни је био ре шен. Он је тек за-
по чет јер је на че ло са мо ду бо ки те мељ ко ји ну ди да ле ке, по зи тив не 
ци ље ве - ефи ка сну, кон тро ли са ну и од го вор ну власт. Овом на че лу 
је по треб но вре ме да оства ри те ци ље ве, јер тре ба из гра ди ти ва жне 
ме ха ни зме по де ле вла сти – од го вор ну и спо соб ну из вр шну власт, 
пар ла мен тар ну кон тро лу вла де, не за ви сност суд ства... све до раз-
ви је ног и ауто ри та тив ног јав ног мње ња. Оту да раз ли ку је мо раз-
ви је не пар ла мен тар не и пред сед нич ке си сте ме, и оне ко ји се још 
устав но прав но раз ви ја ју – тзв. тран зи ци о не. Ако за не ма ри мо број-
не раз ли ке ко је по сто је из ме ђу ове две гру пе др жа ва (еко ном ске, 
пре све га) и усре сре ди мо се на ор га ни за ци ју вла сти, от кри ће мо да 
у пр ви ма по сто ји уре ђен од нос из ме ђу ор га на три ју вла сти, не и са-
вр шен, а да се у по то њи ма те жи ста њу као у раз ви је ним др жа ва ма. 
Ду жи на тог раз вој ног пу та је још увек не по зна та.

Ко нач но, на че ло по де ле вла сти је не са мо устав но прав но већ и 
по ли тич ки при хва тљи во, ка ко вла сти та ко и опо зи ци ји. Пре оста-
лих из вр шна власт ко ри сти ово на че ло и на ње му из гра ђен си стем 
да се на мет не дру гим две ма вла сти ма, за ко но дав ној и суд ској. При-
род но ши ре ње уло ге из вр шне вла сти у са вре ме ним др жа ва ма за 
по сле ди цу има и ја ча ње ауто ри те та пред сед ни ка ре пу бли ке или 
пред сед ни ка вла де. Ти ме но си о ци ег зе ку ти ве за пра во ко ри сте на-
че ло по де ле вла сти да би ауто ри та тив но во ди ли др жа ву. Опо зи ци-
ја, пак, при хва та на че ло по де ле вла сти тра же ћи до след ну при ме ну 
овог на че ла, обра зла жу ћи то по тре бом кон тро ле и огра ни че ња вла-
сти. А та кви зах те ви опо зи ци је по сто је све док не по ста не по зи ци ја 
– та да те жња за до след ном при ме ном по де ле вла сти спла шња ва.
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SHORTREVIEWOFTHEPRINCIPLE

OFSEPARATIONOFPOWERWITHHISTORICAL
ANDCONTEMPORARYASPECTS

Summary
Theauthor in thisarticle, through the imageofdivision
ofgovernmentfunctionsthroughouthistoryuntilpresent
day,accentuatestheimportanceoftheseparationofpower
principle.Thetimeandspaceuniversalityofthisprinciple
is impliedbythefact that thoughtsabout theseparation
ofpowerarefoundevenintheancientworld,andthusfar
thereisnodemocracystatewithouttheseparationofpo
wer.Byovertakingtherivalprincipleofunityofpowerat
onepointofhistory,theprincipleofseparationofpower
haveproducedtoday’stwomostrepresentedformsofstate
governance: theparliamentaryandpresidentialsystems.
Bothofthesesystems,intheirmanifestedformsandsub
categories,haveparticularities,fromonestatetoanother.
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Whattheyhaveincommonisthecoherentorlesscoherent
acceptanceoftheprincipleofseparationofpower.
Keywords:separationofpower,state,organization,po
wer,presidentialsystem,parliamentarysystem
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