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УВОД

Rед или сло бо да? По ста ви ли смо пи та ње ко је мо же да из не на ди, 
јер оно то ли ко, на пр ви по глед, де лу је као јед на из ли шна ди ле-

ма. Нај пре већ због то га што се ра ди о су штин ски ва жним вред но-
сти ма на ко ји ма по чи ва сва ка са вре ме на и ци ви ли зо ва на др жа ва. 
Очи глед но је да је мо дер на де мо кра ти ја не за ми сли ва без ова два 
сту ба, два пра ва ка ме на те мељ ца сва ке де мо крат ске гра ђе ви не. С 
дру ге стра не, ни ка ко не би тре ба ло за не ма ри ти ко ре ла тив ни од нос 
ко ји по сто ји из ме ђу ова два пој ма, упр кос при вид ним раз ли ка ма, 
јер ка ко је то уме сно при ме тио Жан-Луј Ко ста (JeanLouisCosta) 
,,не ма сло бо де без по рет ка ни ти ле ги тим ног по рет ка без сло бо-
де.’’1) Из тог раз ло га, кра так и је згро вит од го вор на по ста вље но 
пи та ње ни је мо гућ.

Сва ки мо дер ни прав ни по ре дак на сто ји да у прак си ус по ста ви 
нео п ход ну рав но те жу из ме ђу ове две фун да мен тал не вред но сти и 
да исто вре ме но до стиг не је дан за до во ља ва ју ћи, ако не већ и за ви-
дан ни во за шти те и по што ва ња ових вред но сти. Док у нор мал ним, 
уоби ча је ним окол но сти ма је рав но те жу у том по гле ду ре ла тив но 
ла ко оси гу ра ти при ме ном аде кват них прав них нор ми, про блем се 
ре дов но ја вља ка да се ис ту пи из ,,обич них’’ си ту а ци ја.

У сва ко днев ном жи во ту др жа ве мо гу се де си ти до га ђа ји ко ји 
сво јом при ро дом и оби мом ши ро ко над ма шу ју мо гућ ност њи хо вог 
успе шног ре гу ли са ња ре дов ним прав ним ре жи мом. Ти по себ ни 
до га ђа ји или окол но сти су са вр ше но при клад ни за при ме ну оно-
га што се че сто на зи ва у те о ри ји ,,ван ред ни прав ни ре жи ми“ или 
,,ван ред но за ко но дав ство“. Сви ти из у зет ни до га ђа ји и окол но сти, 
1) Jacquinot, Nathalie, ‘’Le juge constitutionnel et le juge administratif face à l’état d’urgence’’, 

MélangesenfaveurdeLouisFavoreu,стр. 1
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не за ви сно од њи хо вог из во ра или по ре кла, има ју за јед нич ки еле-
мент ко ја се са сто ји у до во ђе њу у опа сност на је дан вр ло озби љан 
и ви дљив на чин јав ни по ре дак ус по ста вљен уста вом и дру гим за-
ко ни ма ко ји из ње га про ис ти чу, као и угро жа ва ња из ве сних вред-
но сти (ред, мир, си гур ност...) на ко ји ма по чи ва чи тав устав ни по-
ре дак. Тре ба ло би та ко ђе по ме ну ти шта под ра зу ме ва мо или шта се 
мо же под ра зу ме ва ти под из у зет ним до га ђа ји ма или окол но сти ма. 
При ме ра ра ди, ту сре ће мо: ра то ве, ору жа не устан ке, при род не ка-
та кли зме (зе мљо тре си, ма сов не по пла ве, ве ли ки по жа ри...), штрај-
ко ве у јав ном сер ви су итд. На рав но, ја сно је да не мо гу сви ови 
до га ђа ји истим ин тен зи те том угро зи ти по ре дак, и упра во због то га 
све нор ме ко је се ту при ме не мо ра ју стрикт но би ти при ла го ђе не 
по сто је ћим окол но сти ма и пр вен стве но во ди ти ра чу на о по тре би 
што бр жег ус по ста вља ња прет ход ног ста ња (под прет по став ком да 
је то ,,нор мал но’’ ста ње) и сма њи ва ња на нај ма њу мо гу ћу ме ру не-
га тив них по сле ди ца ко је су ди рект но или ин ди рект но про ис те кле 
из ван ред них до га ђа ја.

1.ЈАВНИПОРЕДАК

Глав ни пред мет уре ђе ња ван ред ног за ко но дав ства је за шти та 
и очу ва ње јав ног по рет ка у нај ши рем сми слу ре чи. Па ипак, не 
по сто ји не ка из дво је на де фи ни ци ја овог ва жног пој ма ко ја би би-
ла јед но гла сно при хва ће на у док три ни. Ми ће мо, са сво је стра не, 
по ку ша ти да да мо јед ну при хва тљи ву де фи ни ци ју јав ног по рет ка. 
Ње га би смо, на и ме, од ре ди ли као уну тра шњи мир ус по ста вљен и 
обез бе ђен прав ним нор ма ма у јед ном дру штву као нео п хо дан пред-
у слов за нор мал но функ ци о ни са ње це ло куп ног др жав ног апа ра та 
и сва ко днев ног жи во та гра ђа на. Чи ни нам се да ова ква де фи ни ци ја, 
иако да ле ко од са вр ше не (као и уоста лом сва ка де фи ни ци ја у на у-
ци) об у хва та оно што за и ста пред ста вља су шти ну овог пој ма. Али, 
на ко ји год на чин да га од ре ди мо, ја сно је да јав ни по ре дак пред-
ста вља сво је вр сно за јед нич ко до бро чи је бла го де ти су усме ре не у 
ко рист свих гра ђа на. На рав но, ван ред не нор ме ни су је ди но прав но 
сред ство за шти те и одр жа ња јав ног по рет ка про тив ра зних опа сно-
сти ко је га мо гу угро зи ти. Ло гич на је прет по став ка да су ре дов ни 
прав ни ре жим и „обич не“ нор ме пр ва ли ни ја за шти те. Ме ђу тим, 
ка да ни во прет њи и озбиљ ност опа сно сти до стиг ну јед ну та кву 
тач ку где су до ве де ни у пи та ње са ми те ме љи др жа ве, др жа ва та да 
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при бе га ва свом глав ном „аду ту’’- ван ред ним нор ма ма , као по след-
њој бра ни пред из у зет ним окол но сти ма или до га ђа ји ма.

2.ИСТОРИЈСКИРАЗВОЈ
Иде ја о ван ред ном ста њу је вр ло ста ра и до се же чак до ан тич-

ког до ба. Уоста лом, се ти мо се да је пр ви ин сти ту ци о нал ни од го вор 
на ван ред не кри зне си ту а ци је по сто јао још у ста ром Ри му пре ко 
ин сти ту ци је диктатора, име но ва ног из ре да бив ших кон зу ла од 
стра не кон зу ла на вла сти и одо бре ње Се на та (са рад ња из ме ђу за ко-
но дав не и из вр шне вла сти, ре кли  би смо да нас) ко ји би, на кон су-
спен зи је свих др жав них ин сти ту ци ја, пре у зи мао сву власт у сво је 
ру ке и до би јао за да так да у ро ку од 6 ме се ци ус по ста ви ред и мир 
свим рас по ло жи вим сред стви ма. По сто ја ње ова кве јед не уста но ве 
ко ја је до би ја ла на зив magisterpopuli („го спо дар на ро да’’) је ре ла-
тив но ла ко би ла оправ да на (или би то мо гла би ти) на те о риј ском 
ни воу кроз је згро ви ту Ци це ро но ву сен тен цу пре ма ко јој је salus
populisupremalexesto(„спас на ро да је вр хов ни за кон’’) или та ко ђе 
кроз још јед ну ко ју смо до би ли кроз ла тин ско на сле ђе- necessitas
legemnonhabet(„ну жда не по зна је за кон’’).

Што се фран цу ског пра ва ти че, пр ве по ме не ин сти ту ци је слич-
не ван ред ном ста њу про на ла зи мо у тек сто ви ма из до ба Ре во лу ци-
је, а ра ди се о оп сад ном ста њу (‘’état de siè ge’’). Не што ка сни је, 
из вр ше на је по де ла на „ре ал но’’ (у слу ча ју стра не ин ва зи је) и „фик-
тив но’’ ван ред но ста ње (ка да се ра ди ло пре све га о гра ђан ским не-
ми ри ма). Са гле ди шта са вре ме ног фран цу ског пра ва, као што ће мо 
и ви де ти, та по де ла да нас има са мо исто риј ски зна чај. Ви ше фран-
цу ских уста ва је по том кроз ХIХ и ХХ век са др жа ло од ред бе о оп-
сад ном ста њу, укљу чу ју ћи и ва же ћи из 1958. го ди не. Овај по след-
њи га ре гу ли ше на фор мал ној рав ни пред ви ђа ју ћи са мо у чла ну 
36. да се „oпсадно ста ње про гла ша ва на Са ве ту ми ни ста ра. Ње го во 
про ду же ње пре ко 12 да на мо же одо бри ти са мо Пар ла мент.

3.ТЕОРИЈСКЕОСНОВЕ
При ме на би ло ка квог ван ред ног за ко но дав ства, не за ви сно од 

ње го ве кон крет не са др жи не, под ра зу ме ва по при ро ди ства ри де ли-
мич ну су спен зи ју Уста ва, по гла ви то у де лу ко ји се ди рект но од но-
си на по је ди на основ на људ ска пра ва и сло бо де. Ево у че му се са-
сто ји су шти на функ ци о ни са ња јед ног ван ред ног прав ног ре жи ма: 
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све сно се жр тву ју, али увек у окви ру за ко на (иако не „обич ног’’), 
по је ди не зна чај не вред но сти у ви ду не ких га ран то ва них сло бо да и 
пра ва у ци љу ја ча ња це ло куп ног устав ног по рет ка. Да кле, на оби-
чан је зик пре ве де но, приступасесвесномжртвовањуједногдела
радиспашавањацелине2).

Ка да го во ри мо о те о риј ским осно ва ма ван ред них прав них ре-
жи ма, те шко би би ло из дво ји ти јед ну док три ну ко ја би би ла по сма-
тра на као ис кљу чи ви основ, иако се не ке те о ри је по ја вљу ју као, 
ре кли би смо, ва жни је од оста лих. С дру ге стра не, ни је те шко сло-
жи ти се са Жан Ла мар ком (ЈеаnLamarque) пре ма ко јем „иде ја ну-
жно сти при па да свим епо ха ма и свим ре жи ми ма.’’3) Већ на ве де не 
ла тин ске сен тен це се мо гу узе ти као пр ви, ру ди мен тар ни основ у 
том по гле ду.

У Фран цу ској, као по ла зна тач ка у сми слу јед ног ду бљег про-
ми шља ња у ве зи ове те ме се мо гу узе ти ми сли по је ди них фи ло зо фа 
из епо хе про све ће но сти (18. век). Та ко на при мер, Шарл Мон те скје 
(CharlesMontesquieu) у свом чу ве ном де лу „О ду ху за ко на’’ ис ти-
че да би тре ба ло „ста ви ти на тре ну так за стор на сло бо ду као што 
се по кри ва ју ста туе бо го ва.’’ Ова кво „при зна ње’’ ко је ре ла ти ви зу-
је иде ју о не до дир љи во сти сло бо де, уоста лом та ко дра ге број ним 
при ста ли ца ма епо хе про све ће но сти,  мо же се су штин ски по ве за ти 
са ми шље њем јед ног дру гог ми сли о ца и фи ло зо фа тог до ба, Жан-
Жак Ру соа (JeanJacquesRousseau). На и ме, иде ја ко ју он из ра жа ва 
у свом ка пи тал ном де лу „О дру штве ном уго во ру’’ да је „очи глед но 
да је пр вен стве на на ме ра на ро да да др жа ва не иш че зне’’4) има у 
овом кон тек сту по себ ну те жи ну. На ве де не две ми сли, иако на пр ви 
по глед ци ља ју раз ли чит обје кат, при па да ју, ве ру је мо, ис тој стру ји 
ми шље ња, и по сред но нам по ру чу ју да по сто ји је дан ви ши ин те рес 
за рад ко га би по не кад тре ба ло жр тво ва ти из ве сне вред но сти.  

Mи, са сво је стра не, би смо би ли скло ни да пред ло жи мо још је-
дан основ ко ји би мо гао би ти узет у раз ма тра ње у окви ру де ба та о 
те о риј ским осно ва ма ван ред ног ста ња. У том кон тек сту, по ста вља 
се пи та ње да ли би се мо гла ус по ста ви ти ве за, бар у ши рем сми-
слу, из ме ђу ван ред них прав них ре жи ма, с јед не стра не, и јед ног од 
при род них и не за ста ри вих пра ва ка кво је отпоругњетавању (де-
2) „На љуту рану љута трава’’ је народна мудрост која би најсликовитије и врло убедљиво 

могла да изрази суштину ванредног стања у наведеном контексту.
3) Lamarque, Jean, ‘’La théorie de la nécessité et l’article 16 de la Constitution 1958’’, Revue

dudroitpublic, 1961 , стр.    596.
4)  Rousseau, Jean -Jacques, Ducontratsocial,  livre IV, chapitre VI.
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фи ни са но као та кво и са др жа но у чла ну 2. Де кла ра ци је о људ ским 
пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на из 1789.), с дру ге стра не? Јер, шта би 
нас мо гло спре чи ти да сва ки на пад, или бар нај ра ди кал ни ји об лик 
на па да на устав ни или јав ни по ре дак по сма тра мо као сво је вр сни 
об лик угње та ва ња, на ро чи то уко ли ко су фун да мен тал не сло бо де и 
пра ва дра ма тич но угро же не? Пра во др жа ве на са мо од бра ну, да га 
та ко на зо ве мо, про тив свих об ли ка на па да на су штин ске вред но-
сти Ре пу бли ке, би, из ме ђу оста лог, мо гло би ти оправ да но ду бо ком 
по тре бом за шти те јед не та кве вред но сти вр хун ског зна ча ја ка ква 
је от пор угње та ва њу. На рав но, ни ка ко не пре тен ду је мо да от пор 
угње та ва њу уз диг не мо на је ди ни те о риј ски те мељ на шег пред ме-
та ра да, већ пре вас ход но да при до да мо још је дан еле мент у ци љу 
обо га ће ња рас пра ве о ван ред ном ста њу и ван ред ним прав ним ре-
жи ми ма уоп ште. 

По ред фран цу ског до при но са овој те ми, тре ба ло би на ве сти 
ми сао по зна тог не мач ког прав ни ка и фи ло зо фа Кар ла Шми та ко ји 
је сма трао да је „су ве рен онај ко ји од лу чу је о ван ред ном ста њу’’.5) 
У ма те ри јал ном, са др жин ском сми слу, чи ни се да је ла ко сло жи ти 
се с тим, јер са мо нај ви шим др жав ним ор га ни ма при па да да о то ме 
од лу чу ју. По ред то га, у кон тек сту ма ло пре ђа шње тврд ње да се не ке 
те о ри је ја вља ју као не што зна чај ни је од оста лих, из дво ји ли би смо 
у том по гле ду теоријуизузетнихоколности, чи ја уло га и зна чај, 
бар у Фран цу ској, ни ка ко не би сме ли би ти за не ма ре ни. 

3.1.Теоријаизузетнихоколности

Ова те о ри ја се по ја ви ла у Фран цу ској то ком Пр вог свет ског 
ра та. У рат ним при ли ка ма  се те шко мо же оче ки ва ти нор мал но 
функ ци о ни са ње и ре дов на ак тив ност др жав них ор га на као у до-
ба ми ра. Не мо гућ ност де ло ва ња у пу ном ка па ци те ту се од но си 
по го то во на Пар ла мент услед уоби ча је ног од су ства ве ли ког бро ја 
пар ла мен та ра ца (вој но ан га жо ва ње, за ро бље ни штво, смрт...), по-
сло вич не спо ро сти за ко но дав ног по ступ ка, зах те ва фор ме у сва-
ко днев ном ра ду Пар ла мен та итд. Све то сва ка ко не пред ста вља 
га ран ци ју до но ше ња бр зих, али та ко ђе и ефи ка сних ре ше ња ко је 
зах те ва ју хит не по тре бе то ком ван ред них окол но сти. Пре ма то ме, 
пот пу но је ра зу мљи во да те рет оба ве зе очу ва ња јав ног по рет ка и 
на ро чи то без бед но сти др жа ве при па да пр вен стве но, ако не већ ис-
кљу чи во, из вр шној вла сти.
5) Чавошки, Коста, Уводуправо, Службени гласник, 2009, стр. 150.
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Ка мен те ме љац ове те о ри је пред ста вља јед на од лу-
ка Др жав ног са ве та (Con seil d’Etat), вр хов ног управ ног су-
да Фран цу ске, из 1918. го ди не (Heyriès). Тре ба на и ме ис та ћи 
да је то ком ра та фран цу ска вла да би ла при мо ра на да до не се 
из ве стан број уред би ди рект но су прот них јед ном за ко ну из 
1905. ко ји је пред ви ђао оба ве зу др жа ве да сва ком свом слу-
жбе ни ку до ста ви ње гов до си је пре евен ту ал ног из ри ца ња не-
ке ди сци плин ске санк ци је. Али, јед на уред ба из 1914. са др жи 
мо гућ ност опо зи ва др жав ног слу жбе ни ка и без ис пу ња ва ња 
прет ход не оба ве зе. Упра во та ква прак са је да ла по во да спо ру 
ко ји је Др жав ни са вет ре шио пре су дом у ко јој је ис та као да 
„на че ло кон ти ну и те та јав ног сер ви са са др жи ван ред не зах те-
ве у рат ном пе ри о ду ко ји оправ да ва ју из у зет но про ши ре ње 
овла шће ња Вла де и ад ми ни стра ци је“.6) 

У осно ви, при ме ње на ло ги ка у да том слу ча ју нас на во ди на за-
кљу чак да оно што се уоби ча је но зо ве „оп штим ин те ре сом’’ је од 
та квог зна ча ја у јед ном дру штву да за слу жу је да бу де без у слов но 
за до во ље но, па би ло то и на не за ко нит на чин. Да кле, ме ре и ак ти 
ко ји би у нор мал ним окол но сти ма у до ба ми ра би ли не за ко ни ти 
по ста ју са вр ше но ле ги тим ни и, још ва жни је, ле гал ни то ком тра ја-
ња ван ред них окол но сти.

У из ве сним окол но сти ма, ак те ри по је ди них до га ђа ја су ову те-
о ри ју до ве ли до сво је крај но сти. Би ло је чак слу ча је ва да обич на 
гру па љу ди без ика квог зва нич ног или при зна тог свој ства или зва-
ња до де ли се би у да том тре нут ку под из го во ром из у зет них окол но-
сти пра ва ко ја из вор но при па да ју управ ним ор га ни ма. Та кав слу чај 
се ре ци мо де сио у јед ном ма њем ме сту, Сен-Ва ле ри-на-Со ми (Sa
intValеrysurSomme), ка да се услед ње го вог на пу шта ња од стра не 
оп штин ске упра ве то ком вој ног сло ма Фран цу ске 1940. го ди не гру-
па ме шта на са мо и ни ци ја тив но ор га ни зо ва ла и удру жи ла у „Од бор 
за за шти ту ме сних ин те ре са’’ и као „ор ган’’ се по ста ви ла на ме-
сто бив ше оп штин ске ад ми ни стра ци је, оба ве зав ши се да ло кал ном 
ста нов ни штву омо гу ћи го ли оп ста нак кроз ста ра ње о снаб де ва њу, 
на бав ци на мир ни ца, њи хо вој про да ји по ра зум ним це на ма итд. 
Др жав ни са вет је не ко ли ко го ди на ка сни је одо брио при ме ну ове 
те о ри је у мак си мал ном оби му сма тра ју ћи да ак ти овог ти па „има-
ју ћи у ви ду да ни су су прот ни за кон ској над ле жно сти оп штин ских 
вла сти и у ме ри у ко јој ван ред не окол но сти про и за шле из вој не ин-
6) Наведено у: Grandsarrêtsdelajurisprudenceadministrative , стр. 199, 16. издање, 2007;
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ва зи је им до де љу ју оба ве зу ју ћи и ур гент ни ка рак тер, би тре ба ло, 
иако по ти чу од фактичке власти (под ву као Д. Г) ус по ста вље не 
уме сто оп штин ске, би ти по сма тра ни као управ ни ак ти’’7). 

С дру ге стра не, при ме ну ове док три не не тре ба ис кљу чи во ве-
за ти за рат не при ли ке, прем да је у та квим окол но сти ма то нај ло-
гич ни је и нај лак ше по ми сли ти. По знат је слу чај из 1938. ка да је 
управ ни суд про це нио да има ме ста за ње ну при ме ну при ли ком 
штрај ка у на ци о нал ној же ле знич кој ком па ни ји Фран цу ске. По ред 
то га, суд је од био при ме ну ове те о ри је 1962. го ди не ка да је шеф 
др жа ве при сту пио ства ра њу Вој ног су да прав де пу тем уред бе на 
осно ву ре фе рен дум ски из гла са ног за ко на ко ји му је до де лио вр ло 
ши ро ка овла шће ња. Сма тра ју ћи да ова но ва ин сти ту ци ја иде на-
су прот не ким основ ним на че ли ма кри вич ног пра ва, суд се на шао 
оба ве зним да по ни шти на ве де ну уред бу.

Мо гли би смо ре ћи на кра ју овог де ла да ова те о ри ја, иако ис-
кљу чи во про из вод суд ске прак се и без ика квог фор мал ног упо ри-
шта у пи са ним нор ма ма, пред ста вља је дан за ни мљив и со ли дан 
по ку шај ства ра ња док три нар не осно ве и оправ да ња за при ме ну 
ван ред них ме ра и ака та то ком из у зет них окол но сти.

4.ТренутностањеванреднихправнихрежимауФранцуској

Фран цу ско по зи тив но пра во нам се чи ни до бро „опре мље ним’’ 
што се ти че бро ја ме ха ни за ма ко ји ма рас по ла же ра ди аде кват ног 
од го во ра на све опа сно сти ко је би мо гле уз др ма ти са ме те ме ље др-
жа ве. Ти ме ха ни зми, иако усво је ни из раз ли чи тих раз ло га и под 
раз ли чи тим по ли тич ким ре жи ми ма, има ју не ке, су штин ски слич не 
осо би не. Јер, „це ло куп но ван ред но за ко но дав ство на сто ји да об у-
хва ти кри зне си ту а ци је за рад под сти ца ња по врат ка на нор мал но 
за ко но дав ство у по вољ ним окол но сти ма.’’8) 

При ро да ван ред них нор ми зах те ва да при ли ком при ме не бу-
ду ту ма че не без у слов но на ре стрик ти ван на чин. Прин цип ко ји је у 
осно ви „злат но пра ви ло’’ за кри вич но прав не нор ме (а и за прав не 
нор ме у на че лу), а ко ји гла си да се из у зе ци мо ра ју уско ту ма чи ти, 
мо ра и ов де би ти усво јен. 

Пред мет на шег ин те ре со ва ња би ће пре вас ход но ин сти тут ван-
ред ног ста ња, а вред но је и по ме на да фран цу ско по зи тив но пра во 
по зна је и оп сад но ста ње, као и члан 16. Уста ва ко ји Пред сед ни-
7) Ibidem, стр. 201.
8) Saint-Bonnet, François de,L’étatd’exception, стр. 27;
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ку Ре пу бли ке да је из у зет на овла шће ња под од ре ђе ним усло ви ма, 
о ко ји ма пак из раз ло га обим но сти те ме и про стор ног огра ни че ња 
не ће мо ов де по себ но рас пра вља ти.

4.1.Ванредностање

Ово је је дан ме ха ни зам ко ји је, за раз ли ку од дру га два на ве-
де на, про из вод IV Ре пу бли ке и те сно је ве зан за рат у Ал жи ру. У 
ве ли кој ме ри мо же мо за ње га ре ћи, а то ће мо у тек сту и ар гу мен-
то ва ти, да је на стао као плод да тог по ли тич ког тре нут ка, про це не 
и спле та окол но сти, а не пре те ра не об зир но сти пре ма прав ном по-
рет ку или не ког уоб ли че ног те о риј ског кон цеп та.

Ору жа ни уста нак за осло бо ђе ње Ал жи ра од фран цу ске ко ло-
ни јал не упра ве је за по чео 1954. чи та вим ни зом „кла сич них’’ ака та 
за та кву вр сту кон фли ка та: атен та ти, екс пло зи је бом би, са бо та же, 
по жа ри на објек ти ма, уни шта ва ње ро бе итд. Тај об лик от по ра је 
убр зо до био ка рак те ри сти ке пар ти зан ског де ло ва ња што је на ве ло 
Фран цу ску да вр ло бр зо уве ћа сво је вој не сна ге у Ал жи ру. На пр-
ви по глед, али и на кон де таљ ни је ана ли зе, сви нео п ход ни усло ви 
за про гла ше ње оп сад ног ста ња (рат или ору жа ни уста нак уз не по-
сред ну опа сност) су би ли ис пу ње ни. Aли, као и у мно го пу та у жи-
во ту, стро го прав ни ре зон је по пу стио пред по ли тич ком про це ном 
си ту а ци је. Та да шња фран цу ска по ли тич ка кла са, у же љи да до дат-
но не рас па љу је јав но мне ње а и же лев ши чвр сто да по ка же да си-
ту а ци ју др жи под кон тро лом, је до ста ду го од би ја ла (или пак ни је 
мо гла?) да по гле да ствар но сти у ли це што се ти че пра ве при ро де 
ору жа ног устан ка. Пјер Ман дес-Франс (PierreMendèsFrance), та-
да шњи пре ми јер, је сма трао да „ли ца ко ји вр ше атен та те про тив 
осо ба и до ба ра ни у ком слу ча ју се не би мо гли тре ти ра ти као вој-
на стра на у су ко бу.’’9) Зна чи, из пре вас ход но по ли тич ких раз ло га, 
би ло је осе тљи во или не це лис ход но про гла си ти оп сад но ста ње на-
спрам јед ног про тив ни ка ко ји је сма тран ла ко са вла ди вим. Дру го, 
са стрикт но по ли тич ког ста но ви шта, та кав по ку шај дис кре ди та ци-
је не при ја те ља кроз ње го во тре ти ра ње као обич них бан ди та или 
кри ми на ла ца не пред ста вља но вост у исто ри ји рат них су ко ба, и 
сход но то ме је ла ко ра зу мљи во (уоста лом, исто ри ја Дру гог свет-
ског ра та, по го то во на на шем тлу, али и у Ру си ји ре ци мо, је пре пу-
на та квих при ме ра).  
9) Thénaut, Sylvie, ‘’Le destin d’une loi (1955-2005)’’, conférence.



- 174 -

ВАНРЕДНОСТАЊЕДушанГујаничић

У та квом исто риј ско-по ли тич ком кон тек сту се при сту пи ло до-
но ше њу јед ног но вог за ко на 1955. го ди не ко ји уво ди ин сти ту ци ју 
ван ред ног ста ња. Он пред ви ђа да „ван ред но ста ње мо же би ти про-
гла ше но на це лој или де лу те ри то ри је ме тро по ле, Ал жи ра или пре-
ко мор ских де парт ма на (као са став ним де ло ви ма та да шње Фран цу-
ске, прим. Д. Г.), би ло у слу ча ју не по сред не опа сно сти про ис те кле 
из озбиљ них на ру ша ва ња јав ног по рет ка, би ло у слу ча ју до га ђа ја 
ко ји сво јом при ро дом или озбиљ но шћу пред ста вља ју јав ну опа-
сност’’ (чл. 1). За ко но да вац је мо тив за уво ђе ње но ве прав не ка те-
го ри је ви део у не до вољ но сти по сто је ћих прав них сред ста ва и чи-
ње ни ци да вој ни ор га ни не мо гу увек нај е фи ка сни је да при ме њу ју 
ме то де кла сич ног по ли циј ског ра да као што су пре тре си, хап ше ње 
осум њи че них, са слу ша ња, кон тро ла кре та ња... При том, и ов де, као 
код оп сад ног ста ња, се за про ду же так пре ко 12 да на тра жи одо бре-
ње Пар ла мен та. 

Про блем, ме ђу тим оста је, и ја вља се у озбиљ ни јој ме ри не-
го код оп сад ног ста ња, ту ма че ње (пре)ши ро ких за кон ских фор-
му ла ци ја. Пре суд на уло га ов де се до де љу је ми ни стру по ли ци је и 
пре фек ту на че лу де парт ма на. Овај по след њи је овла шћен да на 
те ри то ри ји ње го вог де парт ма на на ко јој је про гла ше но ван ред но 
ста ње за бра ни кре та ње осо ба и во зи ла на од ре ђе ном ме сту и од-
ре ђе ном вре ме ну, ус по ста ви зо не за шти те или без бед но сти где је 
бо ра вак ли ца по себ но ре гу ли сан, за бра ни бо ра вак у це лом или де-
лу де парт ма на свим ли ци ма ко је по ку ша ју на би ло ко ји на чин да 
оме ту де ло ва ње слу жбе них ор га на. У осно ви, иако се ниг де то не 
по ми ње из ри чи то, ја сно је да пре фек ту у слу ча ју по тре бе при па да 
и пра во да уве де полицијскичас.Реч је о ме ри ко ја ни је не у о би ча је-
на за ова кву вр сту си ту а ци ја, а мо же је уве сти и гра до на чел ник на 
оп штин ском ни воу. 

Дис кре ци о ним овла шће њи ма та ко ђе рас по ла же и ми ни стар 
по ли ци је, а кон крет но се ми сли на од лу чи ва ње при ли ком огра ни-
че ња бо рав ка у од ре ђе ној те ри то ри јал ној зо ни сва ког ли ца чи ја се 
ак тив ност по ка же опа сном за без бед ност и јав ни по ре дак. Ме ра 
ко ја из вор но по ти че из ме ђу на род ног при ват ног пра ва и при ме њу-
је се „ка да стра нац ко ји је по го ђен од лу ком о на пу шта њу (др жав не 
те ри то ри је, прим. Д. Г.) не мо же да на пу сти те ри то ри ју’’10) При том, 
ова ква ме ра је до зво ље на под усло вом да се од но сним ли ци ма: 
обез бе ди бо ра вак у град ском или бли зи ни град ског на се ља, да та-
10) Lexiquedestermesjuridiques, Larousse, стр. 57, 16ème édition.
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ква ме ра исто вре ме но не зна чи и ства ра ње ло го ра, као и да се њи ма 
и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца обез бе ди ег зи стен ци ја у та квим 
усло ви ма. На рав но, за кон је пред ви део и сред ства прав не за шти те 
про тив ова кве ме ре у шта не ће мо ов де по дроб ни је ула зи ти.

С дру ге стра не, ка да се по гле да ле пе за ме ра ко ји ма рас по ла же 
за кон, до ла зи се до за кључ ка да је ван ред но ста ње је дан по тен ци-
јал но ве о ма ре пре си ван прав ни (па и по ли тич ки, са свим сло бод но 
се мо же ре ћи) ме ха ни зам. Та ко на при мер, по ли ци ја мо же вр ши ти 
да но ноћ ни пре трес ли ца и про сто ри ја,  пред у зи ма ти све ме ре у ци-
љу кон тро ле штам пе, свих вр ста пу бли ка ци ја као и ра дио еми си ја, 
ки не ма то граф ских про јек ци ја и по зо ри шних пред ста ва!  Ка да се 
све ово узме у об зир, он да ни не чу ди кон ста та ци ја проф. устав ног 
пра ва Ро ла на Дра гоа (RolandDrago) пре ма ко јем је овај за кон из 
1955. „нај стро жи ји текст ко ји је Фран цу ска икад усво ји ла’’11). Ова-
квим ме ра ма се ја сно су жа ва ју не ка уста вом за га ран то ва на пра ва и 
сло бо де, као што је пра во на не по вре ди вост ста на (што у су шти ну 
за ди ре у сфе ру не по вре ди во сти при ват ног жи во та), за тим сло бо да 
штам пе, сло бо да ми сли („ми сао чи ни ве ли чи ну чо ве ка’’12), го во рио 
је Блез Па скал ! (BlaisePascal)), сло бо да из ра жа ва ња, као и умет-
нич ке и кул тур не сло бо де.

Пи та ње при клад но сти ова квих де ро га ци ја устав ног ре жи ма 
пра ва и сло бо да се ов де, по на шем ми шље њу, не из бе жно по ста-
вља. Јер, иако би се не ке ме ре мо гле сма тра ти ре ла тив но оправ-
да ним услед озбиљ но сти си ту а ци је (као нпр. мо гућ ност сва ко-
днев ног пре тре са), не ке дру ге те шко да би мо гле про ћи озбиљ ни ју 
ар гу мен та ци ју. На и ме, за и ста је те шко раз у ме ти, чак и са нај ве ћим 
на по ром, ка ко би то по зо ри шне пред ста ве (оне ре ци мо), би ле у ста-
њу да угро зе јав ни по ре дак или без бед ност др жа ве. То нас на во ди 
на по ми сао да су фран цу ске вла сти ве ро ват но сма тра ле (оправ да-
но или не) ка ко би при ста ли це ал жир ске не за ви сно сти мо гли на 
је дан по сре дан или при кри вен на чин, не у о би ча је ним пу тем (по-
зо ри шним пред ста ва ма или филм ским про јек ци ја ма) да под сти чу 
на на си ље или от пор фран цу ским ци вил ним или вој ним вла сти ма. 
Не ка дру га чи ја хи по те за нам се не чи ни пре ви ше ве ро ват ном. Ра ди 
се о из у зет но ре стрик тив ним ме ра ма, по го то во има ју ћи у ви ду ем-
пи риј ски не спор но утвр ђе ну чи ње ни цу да одр жа ва ње кул тур них 
ма ни фе ста ци ја то ком кри зних или рат них вре ме на, има по зи тив но 
11) О томе видети више у  Caille, Pascal: ’’L’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 entre matu-

ration et dénaturation, Revuededroitpublic,N°2-2007.
12) Pascal, Blaise, Lespensées,Maxi-Poche, 2005, стр. 136.
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деј ство на мен тал но ста ње и дух на ро да (при мер из во ђе ња Шо-
ста ко ви че вих кон це ра та у Ле њин гра ду то ком  900-днев не не мач ке 
бло ка де гра да у Дру гом свет ском ра ту ре чи то све до чи о то ме).

Јед на од од ли ка ван ред ног ста ња (као и оп сад ног ста ња уоста-
лом) је и евен ту ал но про ши ре ње над ле жно сти вој ног пра во су ђа. 
На ини ци ја ти ву ми ни стра прав де или ми ни стра од бра не де кре том 
се мо же овла сти ти вој но пра во су ђе да су ди за од ре ђе на кри вич на 
де ла. С дру ге стра не, иако ме ре пред у зе те то ком ван ред ног ста ња 
пре ста ју да деј ству ју пре стан ком ван ред ног ста ња, вој ни су до ви 
на ста вља ју да су де за де лик те ко ји су им би ли до де ље ни.

4.1.ПраксаванредногстањауФранцуској

Ре кли смо већ да је raison d’être ства ра ња овог ван ред ног 
прав ног ре жи ма би ла те жња да се што пре угу ши уста нак за не-
за ви сност у Ал жи ру. При том, ма ло ко је од тво ра ца за ко на имао у 
при ми сли не ку да љу пер спек ти ву ван ред ног ста ња с об зи ром на 
не по зна ни це ко је је при ли ком при ме не по при ро ди ства ри но сио 
је дан но ви прав ни ре жим. Ви де ће мо пак да је овај ре жим при ме-
њи ван на вр ло ра зно ли ке кри зне си ту а ци је. Та прак са је исто вре ме-
но ство ри ла јед но за ни мљи во ис ку ство, ре кли би смо вр ло ко ри сно 
за про у ча ва ње у ком па ра тив ном сми слу, да кле, из ме ђу оста лог, и 
у на шој зе мљи. Ов де ће мо да ти кра ћи пре глед свих тих при ме ра 
при ме не.

4.1.2.РатуАлжиру

Став фран цу ске вла де је ов де био ве о ма ја сан и са свим не дво-
сми слен- ре пре си јом у што кра ћем ро ку за ве сти по ре дак у Ал жи ру. 
До дат ни при ти сак су вр ши ли вој ни кру го ви тра же ћи пот пу но од-
ре ше не ру ке. Већ по ме ну ти пре ми јер Ман дес-Франс је био оштар: 
„Не ће би ти ни ка квог по га ђа ња са по бу ном, ни ка квог ком про ми са, 
то сва ко ов де и та мо мо ра да зна. Зло чи нач кој во љи не ко ли ци не 
љу ди мо ра од го во ри ти ре пре си ја без сла бо сти јер она ни је не пра-
вед на.’’13) Па ипак, би ло је и су прот них ста но ви шта. Не ки су се 
ре ци мо јав но пи та ли „не упoтребљава ли се топ да би се смр ви ла 
му ши ца.’’14)

Од по чет ка устан ка, ме ре у окви ру ре жи ма ван ред ног ста ња 
су не ми ло срд но при ме њи ва не, и то вр ло че сто на је дан пот пу но 
13) http://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint_rouge
14) Thénaut, Sylvie, ibidem.
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дис кре ци о на ран на чин. До бар при мер у том по гле ду је ме ра за бра-
не бо рав ка. Пре фект је мо гао од лу ком да из рек не ову ме ру пре ма 
од ре ђе ном ли цу у не ким зо на ма без по тре бе да ва ња би ло ка квог 
обра зло же ња. Или чак је пре фект мо гао да за бра ни бо ра вак у чи-
та вом де парт ма ну чак и он да ка да је ван ред но ста ње про гла ше но 
са мо у де лу де парт ма на!’’15)

Још ра ди кал ни је је би ла при ме њи ва на ме ра огра ни че ња бо-
рав ка, схва ће на у крај ње ре пре сив ном сми слу. На и ме, у дру гој по-
ло ви ни ‘50-их го ди на, ви ше ло го ра је ство ре но у ко ји ма је др жа но 
ви ше хи ља да Ал жи ра ца осум њи че них за по др шку уста ни ци ма као 
и са ми уста ни ци. Оно што је по себ но про бле ма тич но с прав ног 
ста но ви шта је би ла при ме на на о па ког прин ци па дво стру ког ка-
жња ва ња. Не ко ли ко хи ља да осум њи че них је про ве ло од 1 до 2 го-
ди не у овим ло го ри ма, али на кон из др жа ва ња ка зне. По ли циј ско 
об ја шње ње пре ма ко јем би „по вра так нај ак тив ни јих осу ђе ни ка на 
сло бо ду пред ста вља ло озбиљ ну опа сност’’ зна чи ло је ди рект но кр-
ше ње основ них (кри вич но)прав них на че ла.

Ма ло пре смо ис та кли да је по ли циј ски час јед но кла сич но 
сред ство у окви ру ле пе зе ме ра ко ји ма рас по ла же ван ред но ста ње. 
Али, и по сво јој при ро ди и по спле ту та да шњих окол но сти, оно је 
би ло пред о дре ђе но за вр ло дис кре ци о но ту ма че ње и при ме ну. Та ко 
ре ци мо, у ок то бру 1961. па ри ски пре фект je про гла сио по ли циј-
ски час за „Фран цу зе-му сли ма не из Ал жи ра’’ у па ри ском ре ги о ну 
из ме ђу 20h30 и 5h30. Из не на ђу је да је вер ско-ет нич ки кри те ри јум 
био узет као пре су дан овом при ли ком, јер је у су прот но сти са Де-
кла ра ци јом о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на ко ја ка же да „за кон мо ра 
би ти јед нак за све, би ло да шти ти, би ло да ка жња ва’’ (члан 6.). 

По ред то га, Вла да је 1957. је це ло куп ну ци вил ну власт у Ал-
жи ру пре не ла 1957.  на ге не ра ла Жак Ма си ја (JacquesMassu). Де-
ле ги ра ње ци вил не вла сти вој ним ор га ни ма defactoзна чи уво ђе ње 
оп сад ног ста ња на ма ла вра та. Или ка ко је то при ме тио ге не рал де 
Бо лар ди јер (deBollardière): „Вој ска је ма ло по ма ло осва ја ла све 
ин стру мен те вла сти, укљу чу ју ћи и суд ску, и по ста ла је др жа ва у 
др жа ви.’’16)

15)  La gazette du palais’’, la loi du 3. avril 1955-application en Algérie;
16)  Robin, Маrie-Monique : ‘’Escadrons de la mort, l’école française’’, 2008, стр.95.
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4.1.3.КризауНовојКаледонији

Већ на пр ви по глед, ове две си ту а ци је има ју јед ну за јед нич ку 
тач ку, а то је да су се обе де ша ва ле ван ма тич не те ри то ри је Фран-
цу ске. Но ва Ка ле до ни ја ко ја има ста тус пре ко мор ског ко лек ти ви-
те та у окви ру V Ре пу бли ке ужи ва из ве стан сте пен ауто но ми је ко ји 
устав по себ но уре ђу је. Па ипак, и та кав ста тус је до вео до не за до-
вољ ства јед ног де ла ло кал ног ста нов ни штва што је про у зро ко ва ло 
ства ра ње се па ра ти стич ког по кре та на остр ву. Не ми ри су за по че ли 
кра јем 1984. и убр зо до ве ли до ору жа ног су ко ба и људ ских жр та ва 
са обе стра не да би све  кул ми ни ра ло по ги би јом јед ног од во ђа по-
кре та. За власт у Па ри зу је то био сво је вр сни аларм за уз бу ну и до-
каз нео п ход но сти уво ђе ња ван ред ног ста ња. Име но ван је Ви со ки 
ко ме сар Ре пу бли ке, као пред став ник др жа ве на остр ву. На ро чи то је 
у овом кон тек сту за ни мљи во да је ње гов пред лог, пре про гла ше ња 
ван ред ног ста ња, о ор га ни зо ва њу ре фе рен ду ма о са мо о пре де ље њу 
био од би јен од стра не се це си о ни стич ког по кре та.

По че так 1985. је зна чио при ме ну ма ње-ви ше кла сич них ме ра 
из овог до ме на (по ли циј ски час, за бра на оку пља ња...), али вре ди 
ис та ћи да је стро гост у при ме ни ових ме ра би ло ви дљи во ма ња не-
го то ком ал жир ског ра та. Об ја шње ње у том по гле ду ле жи ве ро ват но 
у чи ње ни ци да је рат у Ал жи ру пред ста вљао у не ку ру ку по след њу 
ета пу ан ти ко ло ни јал не бор бе (бар у фран цу ском слу ча ју), та ко да 
је не у спех у том ра ту де ло вао као не ми нов ност за Фран цу ску, што 
би мо гло да до брим де лом  рас ту ма чи обим при ме ње не ре пре си је 
(ни фак тор „гу бит нич ког’’ оча ја ни је са свим за не мар љив!). Слу чај 
Но ве Ка ле до ни је је пак остао ре ла тив но изо ло ван у ме ђу на род ним 
раз ме ра ма и без не ких зна чај ни јих им пли ка ци ја ван Фран цу ске, а 
ни сна га се це си о ни стич ког по кре та ни је би ла раз ме ра њи хо вих ал-
жир ских „ко ле га’’.

При ме ње не ре стрик тив не ме ре су ре ал но до при не ле сма њи ва-
њу по ли тич ких и ору жа них тен зи ја, а ван ред но ста ње је окон ча но 
сре ди ном исте го ди не. Ме ђу тим, по бу на ни је би ла без ефек та- спо-
ра зу мом из Ну мее (1998) , Но вој Ка ле до ни ји су до дат но про ши ре-
на овла шће ња у мно гим обла сти ма, чак до при зна ва ња пра ва на 
ре фе рен дум о не за ви сно сти ко ји се мо же одр жа ти до 2018. Да ра-
ри тет бу де ве ћи, се па ра ти сти су ус пе ли чак и да до тич ни спо ра зум 
по ста не део устав ног тек ста, као до дат ни вид га ран ци ја за по ло жај 
остр ва.
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4.1.4.Градсконасиљеу2005.

Нај све жи ји слу чај ван ред ног ста ња у Фран цу ској је оста вио 
ду бок пе чат. Раз лог то ме је јед но ста ван- то је био пр ви слу чај при-
ме не овог ван ред ног ре жи ма у „ужој’’ Фран цу ској, шта ви ше на са-
мим обо ди ма пре сто ни це.

По вод за то је овог пу та био зна чај но дру га чи ји. Два ма ло лет-
ни ка арап ско-африч ког по ре кла су бе же ћи од по ли ци је на и шла слу-
чај но на елек трич ни тран сфор ма тор у пред гра ђу Па ри за и оста ла 
на ме сту мр тва. Тај тра гич ни до га ђај је био пра ви оба рач за го то во 
мо мен тал но из би ја ње при град ских не ре да ко ји су се му ње ви том 
бр зи ном ши ри ли у ве ли ком бро ју па ри ских пред гра ђа, углав ном у 
тзв. „на род ним’’ (пре те жно си ро ма шним) пред гра ђи ма, тзв. qu ar ti-
ers po pu la i res, ка ко их уоби ча је но зо ву у Фран цу ској. Де мон стран-
ти, пре те жно мла ђи свет арап ско-африч ког по ре кла, су се из да на 
у дан об ру ша ва ли на ве ли ки број обје ка та ства ра ју ћи огром ну ма-
те ри јал ну ште ту. С об зи ром на то да су не ми ри за хва ти ли и дру ге 
гра до ве (Мар сеј, Ли он, Бор до...), би ло је ја сно да се мо ра од го во-
ри ти ме ра ма нат про сеч но ре пре сив ног ка рак те ра. Ван ред но ста ње 
је уве де но за це лу зе мљу, а по себ не ме ре су при ме њи ва не на че-
твр ти ни те ри то ри ји, укљу чив и цео па ри ски ре ги он, као епи цен тар 
не ре да. Вред но је на гла си ти да из вр шна власт ни је ре а го ва ла на гло 
и бр зо пле то, јер је од мо мен та иза зи ва ња не ре да па до уво ђе ња 
овог ре жи ма про те кло 12 да на, са свим до вољ но за све о бу хват ну и 
ис прав ну про це ну си ту а ци је.

Иако је јав но мне ње ма сов но по др жа ло ван ред но ста ње (по не-
ким ан ке та ма чак 73% за), би ло је и отво ре них про тив ни ка, те је 
гру па од 74 про фе со ра пра ва под не ла жал бу Др жав ном са ве ту, тра-
жив ши при том од Вла де да тре нут но окон ча ван ред но ста ње. До 
то га је и до шло, али тек по сле Но ве го ди не ка да је про це ње но да је 
глав на опа сност про шла по сле не ких 2 ме се ца на си ља. 

Же сти на и раз ме ре на си ља са епи цен тром у са мој бли зи ни 
пре сто ни це су пре ста вља ли сво је вр сни пси хо ло шки и емо ци о нал-
ни шок за чи та ву зе мљу. До та да спо ра дич но при сут но ур ба но на-
си ље (при ли ком по во да као што је но ва го ди на и сл.) је до би ло пот-
пу но но ву ди мен зи ју. По пр ви пут у исто ри ји Фран цу ске, ван ред но 
ста ње је про гла ше но услед узро ка ко ји се ја вио бу квал но „пред ку-
ћом’’ и екс пло ди рао свом си ли ном услед го ди на ма на го ми ла них и 
не ре ше них со ци јал но-по ли тич ких про бле ма.
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ЗАКЉУЧАК

Оно што нам се пр во на ме ће као не из бе жно су ми ра ју ћи рад 
на овој те ми на осно ву фран цу ског ис ку ства је кључ на реч- опре-
зност. Сва ка др жа ва, има ју ћи у ви ду крај њу сло же ност ове про бле-
ма ти ке, мо ра за др жа ти кри тич ки при ступ пре ма тре нут ном ста њу 
свог ван ред ног за ко но дав ства и све сна да увек по сто ји ма њи или 
ве ћи про стор за уна пре ђе ње овог по себ ног кор пу са прав них нор-
ми у слу ча ју ка да се то по ка же оправ да ним. Јер, чим се про гла си 
ван ред но ста ње пот пу но је ле ги тим но за пи та ти се да ли је пре те ћа 
опа сност по др жа ву и по ре дак ис прав но про це ње на у сво јим раз-
ме ра ма и да ли је ван ред но ста ње нај по де сни ји од го вор у да том 
мо мен ту на на ста лу кри зу.

На го ми ла но ви ше де це ниј ско ис ку ство у ве зи спро во ђе ња ван-
ред ног ста ња нам ја сно ука зу је да су по сто ја ли и да ће ве ро ват но 
увек по сто ја ти про тив ни ци, по не кад ве о ма же сто ки, ова квог на чи-
на ре ша ва ња озбиљ них кри за. Уоста лом, до вољ но је под се ти ти се 
са ко ли ко же сти не је Ко му ни стич ка пар ти ја у Фран цу ској на па да-
ла усва ја ње за ко на о ван ред ном ста њу 1955. То пред ста вља згод но 
сред ство за опо зи ци ју у сва кој зе мљи да се кри тич ки об ру ши на 
власт (ар гу мен то ва но или не, пот пу но све јед но), а та кав при мер 
смо има ли и у Ср би ји 2003. то ком је ди ног слу ча ја про гла ше ња ван-
ред ног ста ња код нас.

На рав но, пот пу но смо све сни не спор не чи ње ни це да је ван-
ред но ста ње не са мо прав ни фе но мен, већ да ну жно мо ра би ти по-
сма тран и из по ли тич ке ви зу ре. Упра во за то, ни до бар и ста би лан 
прав ни оквир не мо ра би ти увек га ран ци ја ње го вог успе шног спро-
во ђе ња у прак си. У том сми слу, ко нач на од лу ка о ње го вом евен ту-
ал ном про гла ше њу ле жи увек на из вр шној вла сти, кон крет но ше фу 
др жа ве у по след њој ин стан ци. Он мо ра да па жљи во али лу цид-
но од ме ри све по тен ци јал не по сле ди це при ме не ван ред ног ста ња, 
упо ре ди мо гу ћу ште ту и ко рист, и до не се, за јед но са оста лим ре-
ле вант ним по ли тич ким чи ни о ци ма, ис прав ну од лу ку. Под ра зу ме ва 
се при том и од ре ђе на до за хра бро сти и од луч но сти што са мо по-
твр ђу је на род ну му дрост да „ис ку ше ња ка ле ка рак тер’’.

С дру ге стра не, чи ни нам се да чак и ан ке та ко ја не би би ла на-
ро чи то ис црп на, би по ка за ла да је јав но мне ње у ве ћем де лу скло но 
да „ре пре сив но’’ раз ми шља и по др жи оштар од го вор др жа ве услед 
на ра ста ју ћих опа сно сти или озбиљ них на ци о нал них ис ку ше ња. У 
при лог то ме све до чи и ма ло пре по ме ну тих 73% гра ђа на у Фран цу-
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ској то ком 2005., а не спор но се мо же ре ћи (а ни је ни те шко про вер-
љи во) да је слич но би ла опре де љен и ве ћи део јав но сти и у Ср би ји 
2003. У том кон тек сту, за со ци о ло ге би ве ро ват но би ло за ни мљи во 
про у ча ва ње на кло но сти јав ног мне ња пре ма ре пре си ји др жа ве и 
у окви ру то га ре ци мо пре ма смрт ној ка зни (чак и у зе мља ма где 
је она уки ну та), јер сма тра мо да и ту по сто ји сли чан по зи ти ван 
од нос пре ма тој, нај ре пре сив ни јој мо гу ћој, ме ри.17) Mеђутим, не 
тре ба за бо ра ви ти ,,да се ве о ма ма ли про це нат јав ног мне ња мо же 
ока рак те ри са ти као кри тич ко јав но мње ње. Углав ном се ме ди ји ко-
ри сте у ма ни пу ла тив не свр хе по мо ћу ко јих вла да ју ће гру пе об ли-
ку ју мње ње на на чин ко ји то њи ма од го ва ра.''18) Има ју ћи све ово у 
ви ду, он да и не чу ди тврд ња Сил ви Те но о мо гу ћем „так ми че њу’’ 
из ме ђу пре ми је ра и ми ни стра уну тра шњих по сло ва за на кло ност 
јав ног мне ња 2005.

Та ко ђе, то ком вре ме на ван ред но ста ње је до би ло до не кле но-
ву фи зи о но ми ју, че му је умно го ме и до при не ло ње го во про гла ше-
ње 2005. у окол но сти ма (по ли тич ким, исто риј ским, со ци јал ним...) 
зна чај но дру га чи јим од оних за ко је је овај прав ни ре жим пр во бит-
но и био пред ви ђен '50-их го ди на. Је дан нам се за кљу чак пак на ме-
ће као не ми но ван. По ка за ло се на и ме да се немогувеомарепресив
нимметодаматрајноостваритиполитичкициљеви. Фран цу ски 
не у спех у Ал жи ру је нај у бе дљи ви ја по твр да ове те зе, јер је ова зе-
мља, упр кос ве ли ким фран цу ским на по ри ма, сте кла не за ви сност 
1962. го ди не.Ван ред но ста ње је мно го при ме ре ни је да до не се не-
ко „ин стант'' ре ше ње у сми слу ства ра ња ми ни мал них, нео п ход них 
усло ва (ред, мир, без бед ност...) за ду го роч но ре ша ва ње про бле ма и 
кри за при ме ре ни јим, сло же ни јим, прав ним, по ли тич ким или дру-
гим сред стви ма. У том прав цу иде и до ми нан тан став да ре пре си ја 
овог ти па тре ба да бу де за и ста са мо крајњесредство (ul ti ma ra tio 
ре кли би прав ни ци) у ре ша ва њу ве ли ких про бле ма. Из све га прет-
ход но ре че ног, не дво сми сле но про из и ла зи да сма тра мо по сто ја ње 
ван ред ног ста ња ко ри сним и по треб ним у сва ком прав ном по рет ку 
(уз све нео п ход не ме ре опре зно сти и од ме ре ност у про це ни, раз у-
ме се), јер ка ко ре че Ру со „дру штве ни по ре дак је све то пра во ко је 
слу жи као основ сви ма оста ли ма’’19). Све у све му, ка ко је то лу цид-
17) Једна анкета је показала да је 63% грађана у Француској било за смртну казну пред 

председничке изборе 1981., али и поред тога Франсоа Митеран (FrançoisMitterrand) 
je, залажући се јавно за њено укидање, победио на њима; видети у часопису HISTOIRE, 
‘’Је suis contre la peine de mort’’, № 253, avril 2001, стр. 41.

18) Стојадиновић Миша, ,, Од теорије социјалних конфликата до њихових решења’’, 
Политичкаревија,стр.5982,04/2009,стр.77.

19) Rousseau, Jean-Jacques, Ducontratsocial :Livre I , Chapitre I, Maxi-Poche, 1996, стр.19.



- 182 -

ВАНРЕДНОСТАЊЕДушанГујаничић

но при ме ће но, ван ред не ме ре су као „опа сни ле ко ви ко ји се да-
ју те шком бо ле сни ку. Ако се ко ли чи на ле ка до бро од ме ри, ње го во 
деј ство је бла го твор но. У про тив ном, пре ко мер но узи ма ње та квог 
ле ка има деј ство отро ва.’’20)

RESUME
L’état d’urgence, en tant quemécanisme juridicopoliti
quespécifique,estappropriéàêtremisenœuvredansdes
situationsextrêmesquipeuventengendrerdesconséquen
cesdramatiques.Nous considéronsque l’utilitépouvant
résultéedesamiseenœuvre,àconditiond’avoiruneéva
luationprudentedelasituationetunesobriéténécessai
re,dépassecertainementunéventueldégâtcauséparles
limitationsdecertainsdroitsetlibertésgarantis.Biensûr,
l’onnesauraitnullementexcluredeslitigesdevantlestri
bunauxparlasuitedesviolationsdesdroitsdel’homme,
mais cela suit inéluctablement, par définition, la nature
de l’étatd’urgencequipeut être résuméede lamanière
suivantelesmécontentsexisteronttoujours,maisl’ordre
seramaintenu!
L’expérience française en la matière nous démontre de
manièreconvaincanteque,nonobstantlaréglementation
juridique en place, l’on ne pourra jamais prédire avec
certitudedessituations(et lecasserbede2003. lecon
firmehélas),étantsusceptibles,vu ledegréde leurgra
vité,d’êtrerésoluesde façonexceptionnelle.Celaétant,
l’exemplefrançaisdevraittoujoursêtredansl’espritéga
lementdansnotrepayslorsd’uneéventuelleapplication
decerégimejuridiqued’exceptiondansl’avenir(option
que nous n’aimerions nullement voir surgir, cela va de
soi).
D’autrepart,l’expériencefrançaisenoustémoignetoute
l’élasticitéetlaflexibilitédesformuleslégalesrelativesà
l’étatd’urgence,cequiconstitueuneraisonsupplémen
tairepourlaprudencelorsdel’interprétationetlamise
enœuvredesditesdispositions.Cesontjustementcesca
ractéristiqueslàquiontpermisàl’étatd’urgenced’être
appliqué sur diverses situations exceptionnelles et d’ac
complir,pourl’essentiel(nonobstantcertainesexagérati
ons inutilesdans l’intensité l’exemplealgérien)samis
sionprimordiale laprotection et lemaintiende l’ordre
public.

20)  Чавошки, Коста, ibidem., стр. 156;
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L´ETATD´URGENCE-l´expériencefrançaise
SOMMAIRE

L’étatd’urgenceestuneinstitutionclassiquedudroitcon
stitutionnelquifigurehabituellementdansl’actejuridique
suprêmed’ungrandnombredepays.Laraisond’êtrede
cetteinstitutionjuridiqueestleplusétroitementliéeaux
valeursessentiellesauxquelles tendchaqueordre juridi
quecontemporain.La stabilitédes institutions, lemain
tiendel’ordresocial,l’intégritéduterritoireétatique,la
continuitédupouvoir,l’ordre,lapaix,laliberté,lerespect
desdroitsgarantistoutcelafaitl’objetdelaprotection
parlerégimedel’étatd’urgenceetdesrégimesproches,
protectionaccompagnée, parnaturedechoses,pardes
instrumentsappropriéesenvued’appliquerdesmesures
adéquates.Naturellement,l’applicationdesmesuresinha
bituellesetsouventradicalesimpliquecertainsdilemmes
et provoque nécessairement des controverses voire des
critiques,qu’ils’agissedudangerintérieurouextérieur
étantà l’originede lamiseenœuvrederèglesd’excep
tion.Lesobjectifsde cetarticle sontdemontrer l’éven
taildesmesuresdontdisposeledroitfrançaisenvuede
réaliser desdits devoirs, de mettre en lumière certaines
hypothèsesthéoriquessurlesquellesreposentlesrégimes
juridiquesd’exception,ainsiquedesuggérerdesconclu
sionsbasiques tiréesde l’expérience fondée sur l’appli
cationdel’étatd’urgence.Ilvadesoiquetoutcequiest
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exposéempièteinévitablementenpartiesurlechampde
l’opportunitépolitiquelorsdelamiseenœuvredecerta
inesmesures ainsi que sur certaines conséquencespoli
tiques,etparconséquent,nouscroyonsquecesujetpeut
être intéressant à la fois pour les juristes et politologu
es.Nousavonschoisientouteconsciencelecasfrançais,
comptetenud’unericheetintéressanteexpérience(etno
usdirionsaussiinstructive)vécueparlaFrancedanscet
tematière,expériencetrèsutilepourl’étudiersurleplan
pratique,ainsiquepourlafaçonnerdavantagesurleplan
théorique.
Motsclés: état d’urgence, pouvoirs exceptionnels du
PrésidentdelaRépublique,ordrepublic,intérêtgénéral,
circonstancesexceptionnelles…

 Овај рад је примљен 01. фебруара 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. фебруара 2010. године.
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