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НАЧИН ФУНКЦИОНИСАЊА ПОЈМА ПРАВНЕ ДРЖАВЕ* 

— Правна држава као органшатор парадигме —

I

1. Kpaj осамдесетих и почетак деведесетих година овога века за 
већину земаља Централне и Источне Европе, укључујући ту и 
Југославију, означава се једним термином позајмљеним из дневне 
публицистике: транзиција. Све те земл>е налазе се у преображају 
свог укупног друштвеног бића, а исход тог преображаја, упркос 
постојећим прокламацијама и делимично оствареним резултатима, je 
неизвестан.

Y свим земљама обухваћеним транзицијом, као један од општих 
ставова друштвене политике и правно-теоријске мисли, прокламује 
се враћање или успостављање правые државе. Тако овај термин 
постаје један од најзначајнијих слогана савременог политичког жи
вота. Упркос непрецизној употреби (и код нас) овај термин означава 
државу која je супротност једнопартијској, односно полицијској 
држави. Y том смислу, враћање правној држави, јесте рехабилитација 
једног од темељних политичких ставова без којег je развитак y 
правцу демократског политичког система немогућ.

2. Основни цил> нам je да у најкраћим цртама прикажемо тео- 
ријске дилеме које постоје у погледу одређивања самог појма правне 
државе, као и да анализирамо начин функционисања наведеног 
појма. Y том погледу извесно je да у савременој правно-политичкој, 
односно правно-теоријској литератури више нико не би требао да

* Рад примљен: 12. IV 1995.
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претендуй на заступање, односно поседовање Једног „искључиво и 
једино исправног” појма правые државе. Уместо тога, можда je 
целисходније правну државу схватити као појам који je организатор 
парадигме1, око чијег се језгра, центра, затем конституишу и форму- 
лишу разне теорије. Важно je, при томе, што боље одабрати централ- 
не тачке, тзв. чворишта, око којих he се стварати кохерентне теорије
— истина неједнаког ранга.

3. „Капацитет” појма правне државе je огроман, стога je при
лично тешко утврдити главне теоријске линије. Није ирелевантно ни 
то, са којих ће се теоријских позиција износите аргументи у њену 
корист. Полазећи, найме, са различигих теоријских позиција, могуће 
je добити различите контуре појма правне државе. Све то захтева 
озбиљне и свеобухватне теоријске припреме, попгго ce претпоставља, 
да се ради о једној нормативној категорији која може бити носилац 
и вредносних компонента.

Сходно реченом, свака теоријска анализа, која има намеру да ce 
бави правном државом, мора одредити границе своје (научне) компе- 
тенције. То je нужно учините и зато, што je термин правна држава
— постао преоптерећен. Ова чињеница, међутим, претвара се у 
проблем тек када се правна држава, као научна категорија почне 
посматрати као објективно постојећа стварност. Тада су теоретича- 
ри, по правилу приморани да, поседујући сопствени, и „једино 
исправан” појам правне државе критикују и нападају сва остала 
схватања, која се не поклапају, односно која се разликују од њиховог 
приступа.2

Не може се, дакле, нешто испитивати, разумети, објашњавати 
или критаковати, ако се не испитује, разуме, или критикује са неког 
теоријског или вредносног становишта — парадигме.3 Интерпретаци- 
ја чињенице просто није могућа без једне одређене парадигме која 
омогућава селекцију, класификацију, вредновање и критику чињени- 
ца. ,,Y недостатку парадигме или кандидата за парадигму све чин»е- 
нице које би могуће припадале развитку одреЬене науке изгледају 
једнако релевантне.”4

Тако појам правне државе остаје отворен не само за најразличи- 
тије теоријске и филозофске концепције, већ и за политичку праксу, 
која се служи његовим покрићем.

1 О појму, значају и начину функционисања парадигме видети: Thomas S. Khun, 
The Structure of Scientific Revolution, The University of Chicago Press, Chicago, 1962.

2 „... сам појам правне државе je прилично неизвестан, скривајући у себи 
смисаону садржину која намеће потребу даљег тумачеиа и која се из самог појма не 
може извести тако да има ’објективно’ решен>е”, Петери, 3., О правној држави, 
Зборник Матице српске за друпгтвене науке, 88/1990, стр. 39.

3 Шушњић, Б., Отпори критичком мищуъеуьу; идеје за социо.зогију идеја, Гра- 
фоцентар, Загреб, 1989, стр. 55.

4 Thomas S. Khun, op. cit., стр. 15.
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II

1. Речено je, да се значење правые државе објективно не може 
изводити из самог појма правые државе (тј. из себе самог) већ ce 
излаз налази тако, што ће се сам појам правые државе схватити као 
организатор парадигме, који усмерава дискурс научне средине у 
једном одређеном правцу. Користећи ce Дворкиновом аналогијом — 
то би, практично функционисало на следећи начин.

Према Дворкину структура дискусије у вези појма правые држа
ве и парадигме слично je једном великом стаблу дрвета.5 Потребно je, 
да теоретичари, тј. учесници у дискусији, буду манье-више сагласни 
у погледу најопштијих претпоставки. Овај консензус у погледу 
најапстрактнијих претпоставки сачиньавао би стабло дрвета, док би 
се ставови, идеје у вези конкретнијих, суптилнијих детаља — који, 
иначе симболизују гране, односно крошњу дрвета — могли у извес- 
ној мери меЬусобно и разликовати.

2. Тако би, као једна од могућих парадигми могла послужити 
институција ограничавања државне власти. Поред н>е парадигму 
могу чинити joui и подела власти, и данас нарочито актуелна људска 
права, односно институт граЬанске непослушное™. Непослушност 
je, иначе по Ролсу пробни камен односа једне државе (правые) према 
моралним основама демократије.6

Примењујући Дворкинову аналогију, однос измеЬу власти и 
правые државе, симболизује стабло дрвета, те се може констатовата 
да je суштина правые државе у ограничавању власта. То, наравно, ни 
у ком случају не значи да греше сви они који не користе правну 
државу у овом значењу, или не знају на који начин да употребе овај 
појам. Наведени теоретичари, са својим схватањима, једноставно 
излазе из оквира наведеног дискурса. Стога je целисходније у овак- 
вим ситуацијама остата унутар дискурса, и прихвати™ онај концепт, 
који правну државу одређује нпр. у оквиру ограничавања власти.7 
Наведени пример служи само као илустрација (могућег) начина 
функционисања појма правые државе.

Ill

1. Један од основных проблема представља и чшьеница да су се 
у овој парадигми, током времена, стопиле две теоријске традиције: 
англосаксонски Rule of Law8 и типично немачка идеја Rechtsstaata. 
Њихов меЬусобни однос je изузетно сложен, те би анализа постоје- 
ћих сличноста и разлика захтевала посебну научну студију.

5 Ronald, Dworkin, Law's Empire, Fontana Press (Paperbacks) 1986, crp. 70 и сл.
6 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1971.
7 О томе шта je y суштини ограничавање власти, разне теорије дају разна 

тумачења. Ове концепције, међутим, не спадају више у тзв. стабло дрвета.
8 О владавини права видети опширније: Баста, Лили]а, Политика у  границами 

права, Студија о англосаксонском конституционализму, Институт за упоре дно право, 
Београд, 1984, стр. 92—117.
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Појам правые државе je, с једне стране, шири, а с друге стране 
ужи од владавине права. Тврди се, найме, да je владавина права једно 
организационо намело, које може опстати односно постојати и без 
државе. Регулисање понашања људи на основу општих (у датом ]
случају моралних) правила још не претпоставља државу. Неопход- 
ност постојања државе je потребно и логички доказати. Најбољи 
доказ ове тврдње je I део Нозикове књиге, која покушава доказати да 
je држава боља од анархије.9 Истовремено, има схватања да владави
на права и историјски може претходити држави. Хајек наводи добре 
примере за то.10

С друге стране, правна држава je шира од владавине права 
управо због бремена, терета државе. По Хајеку, владавина права je 
дискутабилна, у погледу категорије владе (government), и, по њему, 
није потребно уносити у игру и метафизички оптерећен појам 
државе.

Тако би се владавина права могла заснивати на древном обичај- 
ном праву Енглеске и енглеског граЬанства, док би се на континенту 
правна држава могла бранити са позиција природног права. Ово су, 
међутим, само неке од последила одређених разлика која се мани- 
фестује у самом развоју два наведена модела.

С овог аспекта занимљиво je и Фулерово схватање, који, бавећи 
се унутрашњом моралношћу права, ствара једну врсту процеду- 
ралног природног права.11

♦

*  *

. i
Очигледно проблематика je исувише сложена. На основу детал>- 

није, исцрпније и свеобухватније анализе правних теорија Дворкина,
Хајека, Фулера могуће je развити једну унутрашњу концепцију, која 
главне позитивне карактеристике правне државе — формулипгући je 
на једном апстрактнијем нивоу, — извлачи из анатомије правног 
поретка. Најкраће: владавина права није нека спољашња вредност 
коју треба додати праву, већ je унутрашња врлина права.

Тако, што ce тиче англосаксонске теорије права, с разлогом ce ^
може поставили питање да ли има, када je реч о правној држави, 
поруке и за нас? Једна од централних теза англосаксонске концеп- 
ције je, да се о врлинама владавине права и правне државе може и 
треба говорили у правној науци, само утолико, ако та врлина није 
изван права, већ се налази унутар њене сунггине, били. Право би 
требало да буде више од пуког, простог инструмента политике, а 
овај плус, додатак треба извући, односно тражити ако се жели 
схватили и решили проблематика правне државе.

9 Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basil Blackwell, 1988 (1st. ED. 1974).
10 F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Routledge and Kegan, 1973, стр. 48 и сл.
11 Lon. L. Fuller, The Morality of Law, New Haven, Yale University Press, 1965.
О Фулеровом схватању опширније: Чавошки, Коста, Увод у  Право I, Основни 

појмови и државни облици, Драганић, Београд, 1994, стр. 77—82.
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