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Сажетак
У ра ду је ана ли зи ран од нос вла да ви не пра ва и по ли тич ке ко-

руп ци је. Аутор нај пре раз ма тра по јам ко руп ци је и ука зу је на те-
шко ће у из на ла же њу оп ште при хва ће не де фи ни ци је ка ко на те о риј-
ском, та ко и на нор ма тив ном пла ну. Ана ли за за тим би ва усме ре на 
на по ли тич ку ко руп ци ју и на ро чи то на ње не по сле ди це у де мо-
крат ским си сте ми ма вла сти. У том кон тек сту је раз мо тре но пи та ње 
да ли де мо кра ти ја пред ста вља пра ви од го вор на иза зо ве ко руп ци је, 
а ука за но је и на ве зу из ме ђу де мо кра ти је и вла да ви не пра ва. Аутор 
ис ти че да је по јам вла да ви не пра ва те шко од ре ди ти и, ука зав ши на 
ње го ве исто риј ске ко ре не, из ла же два основ на те о риј ска при сту па 
у ве зи с тим. Ис тра жи ва ње је по себ но усме ре но на оне еле мен те 
вла да ви не пра ва ко ји су у не по сред ној ве зи са про бле мом по ли-
тич ке ко руп ци је. На кон то га се аутор ба ви нор ма тив ним окви ром 
за бор бу про тив по ли тич ке ко руп ци је у Ср би ји. Он ис ти че да сло-
же но сти ове про бле ма ти ке зна чај но до при но си и то што се, по ред 
од су ства вла да ви не пра ва, као основ ни узро ци ко руп ци је у Ср би ји 
на во де не по ве ре ње у ин сти ту ци је, оп ште си ро ма штво и уру ша ва-
ње основ них мо рал них вред но сти. Раз мо тре ни су за тим основ ни 
стра те шки до ку мен ти за бор бу про тив ко руп ци је и за кон ски ак ти 
ко ји се од но се на про бле ма ти ку фи нан си ра ња по ли тич ких ак тив-
но сти стра на ка. Учи њен је осврт и на устав но ре ше ње да је на-
род ни по сла ник „го спо дар“ свог ман да та. Аутор за кљу чу је да за 
успе шну бор бу про тив ко руп ци је, а сâмим тим и про тив по ли тич ке 
ко руп ци је, ни је до вољ но ус по ста ви ти нор ма тив ни и ин сти ту ци о-
нал ни оквир, већ је нео п ход но ство ри ти дру штве не, по ли тич ке и 
кул тур не усло ве за су штин ску вла да ви ну пра ва. Јед ном ре чи, по-
треб на је пре ћут на дру штве на са гла сност да се сви су ко би, па и 
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они ко је ства ра по ли тич ка ко руп ци ја, ре ша ва ју у окви ру по сто је-
ћих за ко на, по сту па ка и ин сти ту ци ја.
Кључ не ре чи: ко руп ци ја, по ли тич ка ко руп ци ја, вла да ви на пра ва, по ли-

тич ке стран ке, фи нан си ра ње по ли тич ких ак тив но сти, мо-
рал на кри за.

I

Раз ли чи те обла сти у ко ји ма се ја вља, број ни по јав ни об ли ци 
ко је по при ма и сте пен њи хо ве дру штве не не при хва тљи во сти, пред-
ста вља ју са мо не ке од по те шко ћа ко је ис кр са ва ју при ли ком од ре-
ђе ња пој ма ко руп ци је. Уса мље на су за то ми шље ња да је мо гу ће 
да ти кул ту ро ло шки не у трал ну де фи ни ци ју ко руп ци је,1) јер се ова 
дру штве на по ја ва по пра ви лу по ве зу је са кр ше њем ва же ћих нор ми 
у од ре ђе ном дру штву. Услед то га је при ли ком за кон ског де фи ни са-
ња ко руп ци је нео п ход но за у зе ти од ре ђе ни стан дард „че сти то сти“ и 
у скла ду са њим пред ви де ти об ли ке ис по ља ва ња ко руп ци је у кон-
крет ним слу ча је ви ма.2) Па чак и та ква, „нор ма тив ним пла штом“ 
за о де ну та ко руп ци ја мо же би ти у не скла ду са јав ним мње њем о 
при хва тљи во сти од ре ђе ног по на ша ња.

Уко ли ко се овај про блем са гле да у све тлу по зна те те о риј ске 
ска ле о бе лој, си вој и цр ној ко руп ци ји,3) за ко но дав че ви из гле ди на 
успех су нај ве ћи у од но су на цр ну ко руп ци ју, бу ду ћи да по сто ји 
оп шта са гла сност да су у пи та њу нај о па сни ји об ли ци ње ног ис по-
ља ва ња ко ји пот па да ју под удар кри вич ног за ко но дав ства. Рет ки су 
за то слу ча је ви у ко ји ма се за кон ска нор ма у од но су на ове ко руп-
тив не ак тив но сти не ће при ме ни ти, што мо же да бу де по сле ди ца 
вла да ју ћих дру штве них нор ми и оби ча ја. При ме ра ра ди, на тра гу у 
срп ској тра ди ци ји увре же ног схва та ња да ни је сва ка на гра да ми то 
и да се у сва ко днев ном жи во ту пра ви ја сна раз ли ка из ме ђу ча сти, 
по кло на, да ри ва ња, ча шћа ва ња и ми та,4) у прав ној док три ни по-

1) Вид. Ne ma nja Ne na dić, „Po jam i uzro ci ko rup ci je“, Korupcija–osnovnipojmovi imeha-
nizmizaborbu (prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 
2007, 16.

2) Su san Ro se-Ac ker man, Corruption:AStudy inPoliticalEconomy,  Aca de mic Press, New 
York 1978, 9.

3) Ar nold J. He i den he i mer, Politicalcorruption:ReadingsinComparativeAnalysis, Holt Ri ne-
hart and Win ston, New York 1970, 3-6.

4) Дра го мир Ан то нић etal., КорупцијауСрбији, Цен тар за ли бе рал но-де мо крат ске сту ди-
је, Бе о град, 2001, 25. И ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је је 2012. го ди не спро ве ла Аген ци ја 
за бор бу про тив ко руп ци је ука зу ју да  сте пен то ле ран ци је, од но сно пер цеп ци је да не што 
је сте или ни је ко руп ци ја, у зна чај ној ме ри за ви си од то га шта се по сма тра као пред мет 
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сто ји схва та ње да вред ност по кло на код кри вич ног де ла при ма ња 
ми та мо же да бу де од зна ча ја за по сто ја ње сâмог де ла.5) Из ло же на 
про бле ма ти ка би ва сло же ни ја ка да је реч о пре о ста ла два об ли ка 
ко руп ци је. Док си ву ко руп ци ју осу ђу је јав но мње ње, а упра вљач-
ка ели та је то ле ри ше (на при мер, не за ко ни то фи нан си ра ње по ли-
тич ких стра на ка), до тле се бе ла ко руп ци ја у јав но сти до жи вља ва 
као ге не рал но при хва тљи во по на ша ње или се сма тра бе за зле ном 
по ја вом (при ме ра ра ди, реч је о раз ли чи тим на чи ни ма из бе га ва ња 
пре кр шај них санк ци ја или ме ра ма ко ји ма се убр за ва до би ја ње раз-
ли чи тих услу га као што је сме штај де це у об да ни ште).

Ово су са мо не ке од по те шко ћа ко је ис кр са ва ју при ли ком за-
кон ског од ре ђе ња пој ма ко руп ци је. Слич на је си ту а ци ја и при по-
ку ша ју ње ног те о риј ског де фи ни са ња. Иако је да нас не спор но да 
се ко руп ци ја од но си ка ко на јав ни, та ко и на при ват ни сек тор, ова 
дру штве на по ја ва се у нај оп шти јем сми слу од ре ђу је као зло у по тре-
ба јав них овла шће ња ра ди сти ца ња при ват не ко ри сти.6) На гла сак је 
да кле на од но су из ме ђу др жа ве и при ват ног сек то ра, при че му су 
глав ни ак те ри ко руп ци је у не ким слу ча је ви ма др жав ни зва нич ни-
ци, а у дру гим су то при ват ни ак те ри.7)

До во ђе ње у ве зу др жа ве и (но си ла ца) јав них овла шће ња са 
ко руп ци јом има сво је ду бо ке исто риј ске ко ре не. Та ко је, на при-
мер, у обла сти си риј ског гра да Ра ка (Rak ka), ад ми ни стра тив ном 
цен тру асир ске ци ви ли за ци је по чев од XI II ве ка п.н.е., про на ђе но 
око 150 пло чи ца са тек стом на кли на стом пи сму на ко ји ма су би ли 
са др жа ни по да ци о при ма њу ми та од стра не асир ске прин це зе и 
ви со ких др жав них слу жбе ни ка.8) У рим ском по ли тич ком жи во ту 
је реч кан ди дат (lat. candidatus – ко ји је из бе љен, очи шћен) озна-
ча ва ла за бра ње ну прак су да гра ђа ни, ко ји ма ни пу ли шу из бор ним 

ко руп ци је, од но сно ко је је вр сте ми то ко ји се да је. Вид. Agen ci ja za bor bu pro tiv ko rup ci-
je, Istraživanjepercepcijejavnoginteresauoblastisprečavanjaiborbeprotivkorupcijeime-
staiulogeAgencijezaborbuprotivkorupcijeCiljnagrupa:građani, maj 2012, 6, до ступ но 
на: http://www.acas.rs/ima ges/sto ri es/Per cep ci ja_ulo ge_Agen ci je_-_Gra dja ni.pdf (по се ће но 
1. сеп тем бра 2013). 

5) То отва ра пи та ње ствар ног до ма ша ја на че ла за ко ни то сти у кри вич ном пра ву. Вид. Го ран 
П. Илић, „Др жа ва versus кри ми на ли тет и стан дар ди људ ских пра ва“, Криминалидр-
жавнареакција:феноменологија,могућност,перспективе (прир. Л. Крон, Б. Кне жић), 
Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2011, 31-35.

6) Ro bert Klit ga ard, „In ter na ti o nal Co o pe ra tion Aga inst Cor rup tion“, Finance&Development 
1/1998, 4.

7) Sju zan Ro uz-Ej ker man, Korupcija i vlast – uzroci, posledice i reforma, Slu žbe ni gla snik, 
Be o grad, 2007, 125. С тим у ве зи, Клит гард при ме ћу је да је при ват ни сек тор укљу чен у 
ве ћи ну ко руп тив них ак тив но сти у јав ном сек то ру. R. Klit ga ard, 4.

8) Je remy Po pe,Antikorupcijskipriručnik:suprotstavljanjekorupcijikrozsistemdruštvenogin-
tegriteta, Tran spa rency In ter na ti o nal, Be o grad, 2004, 4.



СПМброј4/2013,годинаXX,свеска42. стр.13-32.

16

ман да ти ма, из бе љу ју (чи сте) сво је то ге у ци љу за во ђе ња ма са.9) И 
Ари сто тел се при ли ком ана ли зе раз ли чи тих об ли ка по ли тич ке вла-
да ви не ба вио ко руп ци јом, озна чив ши ти ра ни ју као из о па че ну или 
ко рум пи ра ну кра ље ви ну.10) У Сред њем ве ку је ко руп ци ја схва та на 
ис пр ва у ме та фо рич ком сми слу као из о па че ње ду ше, да би ка сни је 
по при ми ла „све тов не“ окви ре и озна ча ва ла при до би ја ње не ког ли-
ца, ко је рас по ла же од ре ђе ним овла шће њи ма, обе ћа њем или по кло-
ном, са ци љем да по сту пи про тив но сво јој ду жно сти.

 На осно ву из ло же ног би се мо гло ре ћи да ко руп ци ја пред-
ста вља сво је вр стан „крат ки спој“ из ме ђу јав не и при ват не обла сти. 
Док се пр ва од ли ку је упра вљач ком ло ги ком усме ре ном на оства-
ре ње оп штег ин те ре са, дру га је утемељенa на еко ном ској ло ги ци 
по сти за ња при ват ног ин те ре са. Оног тре нут ка ка да се из гу би гра-
ни ца из ме ђу ове две обла сти, ка да се су да ре два прин ци па ко ји ма 
се њи хо ви ак те ри ру ко во де, јав ни ин те рес се по вла чи пред при ват-
ним. По сле ди ца то га је ко руп ци ја ко ја, ка ко је то сли ко ви то за па-
же но,11) ни је зло чин из стра сти, већ зло чин из ра чу на. 

 Про ди ра ње при ват ног ин те ре са у јав ну област ни је про шло 
не за па же но од стра не по ли тич ке те о ри је. Шта ви ше, ко руп ци ја је 
упра во у окви ру по ли тич ких на у ка нај пре по ста ла пред мет ана ли-
зе. Ни ов де не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни ци ја пој ма по ли-
тич ке ко руп ци је, већ се оста ло на раз ли чи тим по ку ша ји ма ње ног 
од ре ђе ња. Је дан од кла сич них је став о три де фи ни ци је ко руп ци је, 
с тим да су пр ве усме ре не на при ро ду јав не слу жбе (Public-Offi-
ce-CenteredDeffinitions), дру ге по ла зе од при ро де јав ног ин те ре са 
(Public-Interest-CenteredDeffinitions), док је тре ћа вр ста де фи ни ци-
ја тр жи шно усред сре ђе на (Market-CenteredDeffinitions).12) 

9) Éric Alt, Irè ne Luc, Laluttecontrelacorruption, coll. Que sa is-je?, Pres ses Uni ver si ta i res de 
Fran ce, Pa ris 1997, 3.

10) ThePoliticsofAristotle, (transl. and ed. by E. Bar ker), Cla ren don Press, Ox ford 1946, 373.

11) R. Klit ga ard, 4.

12) И сâм аутор ових де фи ни ци ја ука зу је да је од ре ђи ва ње ко руп ци ју у за ви сно сти од јав-
не слу жбе или јав ног ин те ре са усло вље но од го ва ра ју ћим нор ма тив ним ана ли за ма. Пре 
све га, пи та ње је ко је ће нор ме би ти ко ри шће не за раз ли ко ва ње ко руп тив ног од не ко-
руп тив ног по сту па ња? У слу ча ју де фи ни ци ја ко је се од но се на при ро ду јав не слу жбе, 
отво ре но је пи та ње ко је нор ме од ре ђу ју ко ће би ти у тим слу жба ма за по слен. У слу ча ју 
де фи ни ци ја усме ре них на при ро ду јав ног ин те ре са, тре ба ло би утвр ди ти чи ја оце на 
јав ног ин те ре са ће би ти узе та у об зир. И „тр жи шне“ де фи ни ци је ко руп ци је ука зу ју на 
по сто ја ње ауто ри те та ко ји раз ли ку је нор ме ко је се при ме њу ју на јав не слу жбе ни ке и оне 
ко је се од но се на би зни сме не ко ји де лу ју на отво ре ном тр жи шту, као и на по сто ја ње од-
ре ђе них ка рак те ри сти ка по ко ји ма се „цр но тр жи ште“ раз ли ку је од сло бод ног тр жи шта. 
Ar nold J. He i den he i mer, Mic hael Johnston, „Terms, Con cepts, and De fi ni tion In tro duc tion to 
Part I“, PoliticalCorruption:conceptsandcontexts (eds. A. J. He i den he i mer, M. Johnston), 
Third Edi tion, Tran sac tion Pu blis hers, New Jer sey 2009, 7-9. О раз ли чи тим де фи ни ци ја ма 
по ли тич ке ко руп ци је вид. Ми о драг А. Јо ва но вић, „По ли тич ка ко руп ци ја: по јам, уз ро ци 
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У по ли тич кој док три ни се већ ду го во ди рас пра ва о то ме да 
ли ус по ста вља ње де мо кра ти је пред ста вља ан ти ко руп циј ску стра-
те ги ју.13) Ис тра жи ва ња ко ја су у ве зи с тим вр ше на по ка зу ју да де-
мо кра ти ја сма њу је ко руп ци ју уоп ште, па сâмим тим и по ли тич ку 
ко руп ци ју, али да до то га до ла зи по ступ но.14) Сâма по се би де мо-
крат ска фор ма не успе ва увек да су зби је ко руп ци ју, па се вре ди 
за пи та ти ко ји еле мен ти де мо крат ске вла да ви не по ма жу у огра ни-
ча ва њу ко руп тив них ак тив но сти, а ко ји им иду у при лог.15) По је ди-
не ана ли зе по ка зу ју да је пар ла мен та ри зам пра ћен ни жим ни во ом 
ко руп ци је, док се ја ки пред сед нич ки си стем по ка зу је као ко рум-
пи ра ни ји. Ука зу је се и на зна чај кон ку рен ци је ме ђу по ли ти ча ри ма 
ко јом се не са мо огра ни ча ва ко ри сто љу бље ме ђу чла но ви ма вла де, 
већ се по ли тич ки ли де ри мо гу при мо ра ти да стро го кон тро ли шу 
сво је под ре ђе не.16) 

На дру гој стра ни, по ли тич ка ко руп ци ја пред ста вља ве ћу 
опа сност у де мо кра ти ја ма не го у дру гим об ли ци ма по ли тич ких 
си сте ма, јер под ри ва те мељ не де мо крат ске прин ци пе, а пре све га 
прин цип јед на ког по сту па ња др жа ве пре ма гра ђа ни ма, као и прин-
цип од го вор ног вр ше ња вла сти.17) Јед на ко по сту па ње под ра зу ме ва 
јед нак при ступ гра ђа на тр жи шту, за по сле њу и јав ним слу жба ма, 
док од го вор но вр ше ње вла сти прет по ста вља да по ли ти ча ри мо ра ју 
да бу ду из ло же ни по нов ним из бо ри ма и да се осе ћа ју не си гур ним 
у по гле ду сво је бу дућ но сти. Ме ђу тим, осе ћај не си гур но сти не би 
смео да бу де пре ви ше из ра жен, јер то мо же до ве сти до „па ра док са 
си гур но сти“.18) Ису ви ше си гу ран по ло жај по ли ти ча ра по ве ћа ва ко-

и ти по ло ги ја“, Корупција (ур. Д. Ра до ва но вић, А. Бу ла то вић), Цен тар за ме наџ мент, Ин-
сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005, 407-414.

13) С тим у ве зи, ко ри сно је освну ти се на ин декс пер цеп ци је ко руп ци је ко ји је, на осно ву 
ис тра жи ва ња 176 зе ма ља, об ја ви ла ор га ни за ци ја Tran spa rency In ter na ti o nal за 2012. го-
ди ну. У нај ма ње ко рум пи ра не др жа ве спа да ју Дан ска, Фин ска, Но ви Зе ланд, Швед ска, 
Син га пур, Швај цар ска, Аустра ли ја, Нор ве шка, Ка на да и Хо лан ди ја док су на за че љу ли-
сте Со ма ли ја, Ју жна Ко ре ја, Ав га ни стан, Су дан, Мајн мар, Уз бе ки стан, Турк ме ни стан, 
Ирак, Ве не цу е ла и Ха и ти. Ује ди ње но Кра љев ство и Ја пан се на ла зе на 17 ме сту, Сје ди-
ње не Аме рич ке Др жа ве на 19, Фран цу ска на 22, Аустри ја на 25, Пор ту гал на 33, Изра ел 
на 39, Хр ват ска на 62, Ита ли ја на 72, а Ср би ја на 80  ме сту. Tran spa rency In ter na ti o nal, 
CorruptionPerceptionsIndex2012, до ступ но на: http://www.tran spa rency.org/cpi2012/re-
sults (по се ће но 1. сеп тем бра 2013).

14) Вид. Jo hann Graf Lambsdorf, „Uzro ci i po sle di ce ko rup ci je: šta zna mo iz ukr ša ta nja po da ta-
ka iz ra znih ze ma lja?“, EkonomijakorupcijeMeđunarodnipriručnik (ur. S. Ro uz-Ej ker man), 
Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, 48.

15) S. Ro uz-Ej ker man, 125.

16) J. Graf Lambsdorf, 49, 50

17) Paul Heywo od, „Po li ti cal Cor rup tion: Pro blems and Per spec ti ves“, PoliticalStudies 3/1997, 
420, 421.

18) S. Ro uz-Ej ker man, 139.
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руп тив не ак тив но сти, али до истог ре зул та та мо же до ве сти и пре-
ви ше не си гу ран по ли тич ки по ло жај.

Све ово има по се бан зна чај у про це су де мо крат ске кон со ли-
да ци је ко ја се мо же сма тра ти оства ре ном тек ка да, по ред про ме на 
на пла ну по на ша ња (behavioral aspects) и ста во ва (attitudinal as-
pects), бу ду оства ре не и про ме не у устав ним аспек ти ма (constitutio-
nalaspects).19) То зна чи да се др жав не и не др жав не сна ге на чи та вој 
те ри то ри ји др жа ве из чвр сто уста ље не на ви ке пот чи ња ва ју на чи ну 
ре ша ва ња су ко ба у окви ру кон крет них за ко на, по сту па ка и ин сти-
ту ци ја уста но вље ним но вим де мо крат ским про це сом. У ова квом 
дру штву по сто ји пет аре на, а јед на од њих је вла да ви на пра ва о 
ко јој ће у у ре до ви ма ко ји сле де би ти ре чи.

II

У до ма ћој те о ри ји је при сут но гле ди ште да је дан од основ-
них узро ка ко руп ци је у срп ском дру штву пред ста вља од су ство вла-
да ви не пра ва (ruleoflaw).20) Реч је о пој му ко ји пред ста вља кључ ни 
еле ме нат де мо кра ти је у др жа ва ма commonlaw прав ног си сте ма, а 
на ста нак ње го вог са вре ме ног зна че ња ве зу је се за Ен гле ску кра-
јем XVI ве ка. У док три ни тог вре ме на пре о вла да ло је схва та ње 
да су пре ма ти ја пра ва, по што ва ње по ступ ка и сло бо да рас пра вља-
ња у Пар ла мен ту и пред су до ви ма пред ста вља ју ма те ри ја ли за ци-
ју овог те мељ ног прав ног на че ла.21) С об зи ром на спе ци фич ност 
сво је устав не исто ри је, од но сно услед не по сто ја ња пи са ног уста-
ва, Ве ли ка Бри та ни ја пред ста вља је дан од нај бо љих при ме ра да 
вла да ви на пра ва не за ви си то ли ко од по сто ја ња фор мал них (тј. 
нор ма тив них) ре ше ња ко ја би об ли ко ва ла ин сти ту ци је вла сти, већ 

19) Huan Linc, Al fred Ste pan, Demokratska tranzicija i konsolidacija, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 
1998, 19, 20-30, наведенопрема: Mi o drag A. Jo va no vić, „De mo krat ska kon so li da ci ja i po-
li tič ka ko rup ci ja – slu čaj Sr bi je“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmizaborbu (prir. G. 
P. Ilić), Cri men, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 31, 32.

20) Ву ко вић овај узрок на зи ва и сла бом прав ном др жа вом, а то, по ред оста лог, ту ма чи као 
по сле ди цу од су ства по ли тич ке во ље у вр хо ви ма по ли тич ких стра на ка и вр ши ла ца вла-
сти, за тим од су ства ши ро ке дру штве не са гла сно сти да је пра во основ ни ре гу ла тор дру-
штве них од но са, тур бу лент них дру штве но-по ли тич ких при ли ка, нео д го вор ног и спо рог 
пра во су ђа и ве ли ког рас ко ра ка из ме ђу об ја вље ног пра ва и ње го ве ем пи риј ске при ме не. 
Slo bo dan Vu ko vić, Tranzicijaikorupcija, bi bli o te ka Po seb na iz da nja, In sti tut dru štve nih na-
u ka, Rad, Be o grad, 2007, 25.

21) Сер Едвар ду Ко ку (EdwardCoke) при па да за слу га да је раз вио иде ју о ruleoflaw као 

устав ном прин ци пу на ко јем је уте ме ље на са вре ме на ли бе рал на де мо крат ска др жа ва. 
Он је са још дво ји цом ко ле га су ди ја до нео 1610. го ди не слав ну од лу ку DrBonham’scase 
ко јом је при зна то пра во су да да од би је да при ме ни за кон пар ла мен та ако је про ти ван 
при род ном пра ву или ра зу му. An to i ne J. Bul li er, Lacommon law, coll. Con na is san ce du 
dro it, Dal loz, Pa ris 2002, 45.
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од на ро чи тих на по ра за јед ни це да ство ри дру штве не, по ли тич ке и 
кул тур не усло ве за вр ше ње вла сти ко ја је огра ни че на пра вом. Дру-
гим ре чи ма, реч је о по сто ја њу јед не вр сте пре ћут ног дру штве ног 
одо бра ва ња да је за су штин ску вла да ви ну пра ва нео п ход на стро га 
раз дво је ност гра на вла сти, а на ро чи то за ко но дав не и из вр шне, као 
и суд ска кон тро ла за ко но дав не де лат но сти.22)

Иако по је ди ни ауто ри ис ти чу да је из раз вла да ви на пра ва 
обе сми шљен иде о ло шком зло у по тре бом и оп штом пре ко мер ном 
упо тре бом,23) у док три ни пре о вла ђу је гле ди ште да је реч о пој му 
ко ји спа да у у ка те го ри ју отво ре них кон це па та ко ји су пред мет 
стал не рас пра ве.24) Она се у осно ви сво ди на ана ли зу пој ма вла-
да ви не пра ва са ста но ви шта фор мал них и ма те ри јал них аспе ка та.

За го вор ни ци фор мал не кон цеп ци је вла да ви не пра ва у пр ви 
план ис ти чу на чин на ко ји је про гла шен за кон, ја сно ћу за кон ских 
нор ми и њи хо ву вре мен ску ди мен зи ју, при че му из бе га ва ју да да ју 
сŷд о ствар ном са др жа ју за ко на. Дру гим ре чи ма, за њих је до вољ но 
да су фор мал ни зах те ви вла да ви не пра ва ис пу ње ни, а не упу шта ју 
се у ана ли зу да ли је су штин ски реч о до бром или ло шем за ко ну. 
На дру гој стра ни, при ста ли це ма те ри јал не кон цеп ци је не спо ре да 
вла да ви на пра ва има прет ход но по ме ну те фор мал не еле мен те, али 
сма тра ју да тре ба оти ћи да ље од то га. То чи не ука зи ва њем на од-
ре ђе на су штин ска пра ва ко ја су уте ме ље на или из ве де на из вла-
да ви не пра ва, а чи је по сто ја ње слу жи као основ за раз ли ко ва ње 
„до брих“ и „ло ших“ за ко на.25) На осно ву из ло же ног се мо же за кљу-
чи ти да фор мал не те о ри је ста вља ју на гла сак на од го ва ра ју ће из во-
ре и об ли ке за ко ни то сти, док се ма те ри јал не те о ри је ба ве са др жа-
јем за ко на, са гле да ва ју ћи га у све тлу по на ша ња ко је је у скла ду са 
пра вед ним или мо рал ним прин ци пи ма. То не зна чи да из ме ђу ових 
те о ри ја не ма од ре ђе них пре кла па ња, по што фор мал не кон цеп ци-
је вла да ви не пра ва има ју ма те ри јал не по сле ди це, док ма те ри јал не 
вер зи је, као што је по ме ну то, укљу чу ју фор мал не зах те ве.26)

22) Вид. Brian Z. Ta ma na ha, OnetheRuleofLaw:History,Politics,Theory, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, Cam brid ge 2004, 56.

23) Ju dith N. Shklar, PoliticalThoughtandPoliticalThinkers, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi-
ca go 1998, 21.

24) Као основ за из во ђе ње та квог за кључ ка по слу жи ло је ис тра жи ва ње о зна че њу пој ма 
вла да ви не пра ва у Не мач кој, Фран цу ској, Ве ли кој Бри та ни ји и САД. Ra i ner Gro te, „Ru le 
of Law, Rechtssta at and État de Dro it“, Constitutionalism,UniversalismandDemocracy–A
ComparativeAnalysis (ed. Chri stian Starck), No mos Ver lag sge sellschaft, Ba den-Ba den 1999, 
271. У том сми слу: B. Z. Ta ma na ha, 114.

25) Paul Cra ig, „For mal and Sub stan ti ve Con cep ti ons of the Ru le of Law: An Analyti cal Fra me-
work“, PublicLaw Autumn 1997, 467.

26) Ви ше вид. B. Z. Ta ma na ha, 92-113.
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 У по ку ша ју да пре ва зи ђу из ло же не раз ли ке при ли ком 
од ре ђе ња вла да ви не пра ва, по је ди ни ауто ри на сто је да ука жу 
на еле мен те за ко је сма тра ју да по сто ји оп шта са гла сност да 
их овај по јам са др жи. Пре ма јед ном та квом гле ди шту27) вла-
да ви на пра ва је уте ме ље на на сле де ћи ма стан дар ди ма: за кон 
као од бра на од при ват не при ну де; за кон тре ба да бу де ја сан, 
си гу ран, јав но об ја вљен и при мен љив profuturo; вла да ви на 
пра ва под ра зу ме ва од ре ђе ну оп штост за ко на; за кон тре ба да 
бу де по сто јан и мо гућ; за кон огра ни ча ва, кон тро ли ше и ру-
ко во ди вр ше ње слу жбе них овла шће ња; суд мо ра би ти не за-
ви сан, не при стра сан и до сту пан сва ко ме; вла да ви на пра ва је 
су прот на од лу ка ма ко је из ра жа ва ју лич ну во љу или по је ди-
нач ни суд. По сто ји и схва та ње28) да је упр кос мно штву де фи-
ни ци ја вла да ви не пра ва, мо гу ће из дво ји ти три те ме о ко ји ма 
се у ве зи с тим пој мом во ди рас пра ва: вла да огра ни че на за ко-
ном, фор мал на за ко ни тост и „вла да ви на пра ва, не чо ве ка“.

За са гле да ва ње од но са по ли тич ке ко руп ци је и вла да ви-
не пра ва по се бан зна чај има стан дард за кон ског огра ни че ња, 
кон тро ле и ру ко во ђе ња вр ше њем слу жбе них овла шће ња. У 
том сми слу је илу стра тив но Ве бе ро во схва та ње о без лич ној 
на ред би као за кон ском огра ни че њу вла сти. На и ме, гра ђа ни 
не ду гу ју по слу шност ли ци ма ко ји има ју власт, већ без лич ној 
за кон ској на ред би ко ја им да је та кву власт.29) Реч је да кле о 
„вла да ви ни пра ва, не чо ве ка“ („theruleoflaw,notman“), уте-
ме ље ној на иде ји да се жи ви у скла ду са вла да ви ном за ко на, 
а не да се бу де пред мет не пред ви ди вих сла бо сти дру гих по-
је ди на ца – би ло мо нар ха, су ди ја, др жав них слу жбе ни ка или 
дру гих гра ђа на. Осе ћај за вла да ви ну пра ва по чи ва на стра ху и 
не по ве ре њу у дру ге. Услед то га је вла да ви на по за ко ну прет-
по ста вље на нео б у зда ној вла да ви ни дру гог, чак и да је то му-
дра осо ба, ка ко би би ле из бег ну те мо гу ће зло у по тре бе ко је су 
свој стве не мо ћи вла да ња.30) Зна чај но огра ни че ње но си ла ца 
вла сти са сто ји се и у од су ству пот пу не сло бо де да се из ме ни 
27) Вид. Augu sto Zim mer mann, „Ru le of Law as a Cul tu re of Le ga lity: Le gal and Ex tra-Le gal 

Ele ments for the Re a li sa tion of the Ru le of Law in So ci ety“, ELaw–MurdochUniversity
ElectronicJournalofLaw 14, 1/2007, 17- 23. Не што дру га чи је схва та ње о еле мен ти ма 
вла да ви не пра ва за сту па Вол кер (Walker). Вид. A. J. Bul li er, 46-48.

28) B. Z. Ta ma na ha, 114, 119, 122.

29) Ина че, Ве бер је ис ти цао те сну ве зу из ме ђу ко руп ци је и по ли тич ког жи во та у де мо кра ти-
ја ма, јер она прет по ста вља по ја ву про фе си о нал них по ли ти ча ра ко ји жи ве од по ли ти ке, а 
не за по ли ти ку. Max We ber, TheoryofSocialandEconomicOrganization, Mac Mil lan, New 
York 1948, 330.

30) B. Z. Ta ma na ha, 122.
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за кон по вла сти том на хо ђе њу, већ је то усло вље но од ре ђе ним 
са др жин ским и про це ду рал ним зах те ви ма. Док су са др жин-
ска огра ни че ња ра ни је из во ђе на из при род ног пра ва или com-
monlaw-а, у но ви је вре ме се то чи ни по зи ва њем на основ не 
сло бо де и људ ска пра ва.31) С об зи ром да по ме ну те сло бо де и 
пра ва чи не цен трал ни део и вред но сно је згро сва ког уста ва, у 
док три ни се ис ти че32) да сте пен њи хо вог оства ре ња пред ста-
вља јед но од кључ них пи та ња за оце ну су пре ма ти је уста ва.33)

III

У пре ам бу ли фран цу ске Де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка и гра-
ђа ни на из 1789. го ди не сто ји да су „не по зна ва ње, за бо рав или пре-
зир пра ва чо ве ка узро ци јав них не сре ћа и ко руп ци је вла да“. Два 
ве ка ка сни је, у пре ам бу ли Кри вич но прав не кон вен ци је о ко руп ци ји 
из 1999. го ди не34) ис так ну то је да ко руп ци ја „ ... пред ста вља прет њу 
вла да ви ни пра ва, де мо кра ти ји и људ ским пра ви ма, под ри ва до бру 
вла да ви ну, ... и угро жа ва ста бил ност де мо крат ских ин сти ту ци ја и 
мо рал не осно ве дру штва“, док се у Кон вен ци ји Ује ди ње них на ци ја 
про тив ко руп ци је из 2003. го ди не35) на во ди да ко руп ци ја пред ста-
вља „ ... про блем и прет њу за ин сти ту ци је и вред но сти де мо кра ти-
је, етич ке вред но сти и прав ду, ... и вла да ви ну пра ва“. 

Без об зи ра да ли се ко руп ци ја по сма тра као опа сност за људ-
ска пра ва, де мо кра ти ју или до бру вла да ви ну, не сум њи во је да је 

31) Дел мас-Мар ти ис ти че да су на кон два ве ка до ми на ци је ли бе рал не иде о ло ги је о др жа ви 
ко ја је огра ни че на за ко ном, а као по сле ди ца ра за ра ња и стра хо та учи ње них у то ку Дру-
гог свет ског ра та, усле ди ле зна чај не по ли тич ке про ме не ко је су до ве ле до на стан ка но ве 
кон цеп ци је прав не др жа ве за сно ва не на по сто ја њу основ них сло бо да и пра ва. Она је 
из раз све сти да за кон мо же да по вре ди основ на на че ла по што ва ња лич но сти и до сто јан-
ства сва ког људ ског би ћа, па за то др жа ва мо ра да бу де за шти ће на не са мо помоћу за ко на, 
већ и од за ко на, па чак и од се бе са ме. Mi re il le Del mas-Marty, „In tro duc tion“, Libertéset
droitsfondamentauxIntroduction,textesetcommentaires (so us la dir. de M. Del mas-Marty, 
C. Lu cas de Leyssac), de u xi ème édi tion, coll. Po ints Es sa is, Le Se uil, Pa ris 2002, 9, 10.

32) Дра ган М. Сто ја но вић, Основна права човека Људска права и слободе у уставима
европскихдржава, Ин сти тут за прав на и дру штве на ис тра жи ва ња Прав ног фа кул те та у 
Ни шу, Ниш 1989, 11.

33) Прав на ин сти ту ци о на ли за ци ја су пре ма ти је уста ва оства ру је се по сто ја њем суд ске кон-
тро ле устав но сти за ко на ко ја мо же би ти по ве ре на би ло ре дов ним, би ло по себ ним устав-
ним су до ви ма. Вид. Го ран П. Илић, „Ути цај прак се Устав ног су да Ср би је на стан дар де 
људ ских пра ва у кри вич ном по ступ ку“, УлогаизначајУставногсудауочувањувлада-
винеправа (прир. Б. М. Не на дић), Устав ни суд, Бе о град, 2013, 182, 183.

34) За кон о по твр ђи ва њу Кри вич но прав не кон вен ци је о ко руп ци ји, СлужбенилистСРЈ-
Међународниуговори, бр. 2/02 и СлужбенилистСЦГ–Међународниуговори, бр. 18/05.

35) За кон о ра ти фи ка ци ји Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је, Службени
листСЦГ–Међународниуговори, бр. 12/05.
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реч о дру штве ном фе но ме ну ко ји до во ди у пи та ње те мељ на на че ла 
вла да ви не пра ва. То по твр ђу ју и ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве-
де ног 2012. го ди не на ре пре зен та тив ном узор ку од 1210 гра ђа на 
Ср би је, ста ри јих од 18 го ди на.36) Ис пи та ни ци су као нај ве ће узроч-
ни ке ко руп ци је у Ср би ји из дво ји ли пре ве ли ки ути цај по ли тич ких 
и при вред них струк ту ра на од лу ке ко је се до но се у ин сти ту ци ја-
ма, као и од су ство кон тро ле над ра дом јав них слу жбе ни ка. Пре ма 
ми шље њу ис пи та них гра ђа на, ја ча ње не за ви сно сти и ин те гри те та 
ин сти ту ци ја у од но су пре ма не фор мал ним цен три ма мо ћи пред-
ста вља нај ва жни ји по тез за су о ча ва ње са ко руп ци јом. Ови ре зул-
та ти се раз ли ку ју од ис тра жи ва ња из 2006. го ди не пре ма ко јем су 
као основ ни узро ци ко руп ци је (ко ји су би ли про цен ту ал но за сту-
пље ни ји од не по сто ја ња прав не др жа ве) из дво је ни оп ште си ро ма-
штво и мо рал на кри за. Шта ви ше, они су у 2006. го ди ни уче ста ли је 
на во ђе ни не го 2001. го ди не, док то ни је био слу чај са „не по сто ја-
њем прав не др жа ве“, што ука зу је да се др жа ва ви ди као (прав но) 
уре ђе ни ја, али дру штво као си ро ма шни је и не што ано мич ни је. При 
том је ко руп ци ја знат но че шће ве зи ва на за др жав ни врх, пар тиј ске 
ли де ре и пар тиј ске зва нич ни ке, од но сно ло кал не по ли тич ке ак ти-
ви сте, а то зна чи за по ли тич ку ели ту у це ли ни.37)

Пи та ње је да ли у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји нор ма тив-
ни оквир ко ји би осна жио те мељ не прин ци пе вла да ви не пра ва за 
успе шно су че ља ва ње са иза зо ви ма ко руп ци је? И да ли је ре ал но 
оче ки ва ти да до но ше ње и при ме на од го ва ра ју ћих прав них ака-
та мо же има ти успе ха у зе мљи у ко јој је пре не ко ли ко го ди на као 
основ ни узрок ко руп ци је на во ђе но си ро ма штво, не мо рал и не по-
ште ње, а да нас је то не по ве ре ње у ин сти ту ци је си сте ма, при че му 
је у оба ис тра жи ва ња ко руп ци ја до во ђе на у ве зу са пред став ни-
ци ма по ли тич ке ели те? Јер, не тре ба за бо ра ви ти да је ко руп ци ја у 
осно ви мо рал на ка те го ри ја ко ја озна ча ва ква ре ње и тру ље ње,38) као 
ни ре чи лор да Ек то на да сва ка власт ква ри, а да ап со лут на власт 
ква ри ап со лут но.

У Ре пу бли ци Ср би ји је не дав но усво је на На ци о нал на стра те-
ги ја за бор бу про тив ко руп ци је за пе ри од од 2013. до 2018. го ди не 

36) Agen ci ja za bor bu pro tiv ko rup ci je, Istraživanjepercepcijejavnoginteresauoblastispreča-
vanjaiborbeprotivkorupcijeimestaiulogeAgencijezaborbuprotivkorupcijeCiljnagrupa:
građani, 8.

37) Мир ја на Ва со вић, „Пред ста ве о ко руп ци ји 2001-2006: ефе кат по ли ти за ци је“, Социоло-
шкипреглед, 2/2007, 232, 238.

38) Su zan Ro se Ac ker man, „Uvog i pre gled“, EkonomijakorupcijeMeđunarodnipriručnik (ur. S. 
Ro uz-Ej ker man), Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, 15.
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(да ље: Стра те ги ја).39) Пр во од ру ко вод них на че ла у скла ду са ко-
јим ор га ни вла сти и но си о ци јав них овла шће ња, укљу че ни у бор бу 
про тив ко руп ци је, има ју ду жност да вр ше сво ја овла шће ња је сте 
– на че ло вла да ви не пра ва. Стра те ги ја под овим пој мом под ра зу ме-
ва јем ства ко ја се од но се на за ко ни тост по сту па ња, јед на кост пред 
за ко ном и пра во гра ђа на на прав на сред ства. По ред то га, на че ло 
вла да ви не пра ва зах те ва да се Устав, за кон и под за кон ски ак ти, као 
и по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри и оп ште при хва ће на пра ви ла ме-
ђу на род ног пра ва, у пот пу но сти и до след но при ме њу ју. На дру гој 
стра ни, по ли тич кој ко руп ци ји да то је по себ но ме сто у од но су на 
дру ге обла сти у ко ји ма се овај дру штве ни фе но мен ис по ља ва, бу-
ду ћи да Стра те ги ја, као пр ву област у ко јој би тре ба ло при о ри тет-
но де ло ва ти ра ди из град ње и ја ча ња си стем ских ан ти ко руп ци о них 
ме ха ни за ма, из два ја упра во област по ли тич ких ак тив но сти. На чин 
на ко ји би то тре ба ло чи ни ти бли же је уре ђен Ак ци о ним пла ном за 
спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је за 
пе ри од од 2013. до 2018. го ди не (да ље: Ак ци о ни план).40)

Као пр ви од ци ље ва41) ко ји би тре ба ло оства ри ти у ве зи с 
бор бом про тив ко руп ци је у окви ру по ли тич ких ак тив но сти, Ак-
ци о ним пла ном је пред ви ђе но от кла ња ње не до ста та ка у прав ном 
окви ру и спро во ђе њу кон тро ле фи нан си ра ња по ли тич ких ак тив-
но сти и су бје ка та. Реч је пре све га о За ко ну о фи нан си ра њу по ли-
тич ких ак тив но сти (да ље: ЗФПА)42) чи је од ред бе би тре ба ло из-
ме ни ти у прав цу ја сног раз гра ни че ња оба ве за Аген ци је за бор бу 
про тив ко руп ци је, Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је и дру гих ор-
га на у по ступ ку кон тро ле по ли тич ких ак тив но сти и су бје ка та. Уз 
то, из ме на ма би тре ба ло пре ци зно утвр ди ти оба ве зе и ме ха ни зме 
за тран спа рент ност фи нан си ра ња по ли тич ких су бје ка та. У ве зи с 
тим је нео п ход но из ме ни ти од го ва ра ју ће од ред бе За ко на о Др жав-

39) На ци о нал на стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 
2013. до 2018. го ди не, СлужбенигласникРС, бр. 57/13.

40) Ак ци о ни план за спро во ђе ње На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив ко руп ци је за пе-
ри од од 2013. до 2018. го ди не усво јен је на 87. сед ни ци Вла де одр жа ној 31. ју ла 2013. 
го ди не, до ступ но на: http://www.sr bi ja.gov.rs/ve sti/do ku men ti_pre gled.php?id=194208 
(по се ће но 1. сеп тем бра 2013).

41) Оста ли ци ље ви ко је Ак ци о ни план пред ви ђа у окви ру по ли тич ких ак тив но сти је су: 1) 
от кла ња ње не до ста та ка у прав ном окви ру и оја ча ње ка па ци те та у обла сти пре вен ци је 
су ко ба ин те ре са, кон тро ле имо ви не и при хо да јав них функ ци о не ра, 2) усва ја ње и при-
ме на де ло твор ног за кон ског окви ра ко јим се ре гу ли ше ло би ра ње и уче шће јав но сти у 
по ступ ку до но ше ња про пи са, 3) утвр ђи ва ње ја сних кри те ри ју ма за пред ла га ње, из бор и 
раз ре ше ње, као и вред но ва ње ре зул та та ра да ди рек то ра јав них пред у зе ћа и 4) усва ја ње 
по кра јин ских и ло кал них ак ци о них пла но ва за бор бу про тив ко руп ци је чи је спро во ђе ње 
над зи ру стал на рад на те ла по кра јин ских, од но сно ло кал них скуп шти на.

42) За кон о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти, СлужбенигласникРС, бр. 43/11. 
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ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји43) и За ко на о по ре ском по ступ ку и по-
ре ској ад ми ни стра ци ји.44) На ве де не за кон ске ин тер вен ци је би, уз 
при ме ну не ко ли ко дру гих ме ра, тре ба ло да број слу ча је ва кр ше ња 
За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти сма ње за 30% до 
2017. го ди не (у по ре ђе њу са 2012. го ди ном), док би број прав но-
сна жних од лу ка у пре кр шај ним и кри вич ним пред ме ти ма у ве зи са 
кр ше њем од ре да ба на ве де ног за ко на био до 2017. го ди не по ве ћан 
за 30 % у од но су на 2012. го ди ну.

Ако се оста ви по стра ни пи та ње да ли је ре ал но оче ки ва ти 
да до 2017. го ди не бу ду оства ре ни за цр та ни ци ље ви, оста је ди ле ма 
ко ји је си стем фи нан си ра ња по ли тич ких стра на ка и њи хо вих пред-
из бор них и дру гих ак тив но сти нај при клад ни ји за Ср би ју? У док-
три ни се ис ти че да упо ред на за кон ска ре гу ла ти ва у ве ли кој ме ри 
ва ри ра у по гле ду гра ни ца ко је по ли ти ча ри по ста вља ју до го во ри ма 
quidproquo, бу ду ћи да чак и пот пу но за ко ни те до на ци је мо гу пред-
ста вља ти раз лог за бри гу.45) Овом про бле ма ти ком се 2003. го ди не 
ба вио и Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе у Пре по ру ци о за јед-
нич ким пра ви ли ма про тив ко руп ци је у фи нан си ра њу по ли тич ких 
пар ти ја и из бор них кам па ња.46) Том при ли ком су из дво је ни сле де-
ћи основ ни прин ци пи за су зби ја ње ко руп ци је: 1) ра зу ман ба ланс 
из ме ђу фи нан си ра ња из јав них и при ват них из во ра, 2) пра ви чан 
кри те ри јум у до де ли сред ста ва из јав них из во ра, 3) ја сна пра ви-
ла о при ку пља њу сред ста ва из при ват них из во ра, 4) огра ни ча ва-
ње оби ма сред ста ва ко ја мо гу да се тро ше у из бор ној кам па њи, 5) 
пот пу на јав ност из во ра сред ста ва, на чи на тро ше ња и еви ден ци је о 
имо ви ни, 6) ус по ста вља ње не за ви сног те ла за над зор и 7) санк ци је 
за кр ше ње пра ви ла.47)

43) За кон о Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји, СлужбенигласникРС, бр. 101/05, 54/07 и 
36/10. Из ме не би тре ба ло да пред ви де да про грам ре ви зи је об у хва та и ре ви зи ју пар ла-
мен тар них по ли тич ких стра на ка на ре пу блич ком ни воу. 

44) За кон о по ре ском по ступ ку и по ре ској ад ми ни стра ци ји, Службени гласник РС, бр. 
80/02, 84/02 – ис пр., 23/03 – ис пр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. за кон, 62/06 – др. 
за кон, 63/06 – ис пр. др. за ко на, 61/07, 20/09, 72/09 – др. за кон, 53/10, 101/11, 2/12 – ис-
пр., 93/12 и 47/13. Из ме на ма би би ла уве де на оба ве за ди рек то ра По ре ске упра ве да у 
го ди шњи или ван ред ни план по ре ске кон тро ле оба ве зно увр сти да ва о це фи нан сиј ских 
сред ста ва и дру гих услу га по ли тич ким су бјек ти ма у скла ду са из ве шта јем Аген ци је за 
бор бу про тив ко руп ци је о фи нан си ра њу по ли тич ких ак тив но сти и су бје ка та.

45) S. Ro uz-Ej ker man, 145.

46) Re com men da tion Rec(2003)4 of the Com mit tee of Mi ni sters to mem ber sta tes on com mon 
ru les aga instcor rup tion in the fun ding of po li ti cal par ti es and  elec to ral cam pa igns (Adopted
bytheCommitteeofMinisterson8April2003atthe835thmeetingoftheMinisters’Deputi-
es), до ступ но на: https://wcd.coe.int/Vi ew Doc.jsp?id=2183 (по се ће но 1. сеп тем бра 2013).

47) Alek san dra Dre cun, „Fi nan si ra nje po li tič kih stra na ka – kom pa ra tiv no i po zi tiv no prav ni as-
pekt“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmizaborbu (prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni 
fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 48.
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С об зи ром да од ред бе За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких ак-
тив но сти уре ђу ју из во ре и на чи не фи нан си ра ња, еви ден ци ју и кон-
тро лу фи нан си ра ња по ли тич ких ак тив но сти по ли тич ких стра на ка, 
ко а ли ци ја и гру па гра ђа на (члан 1 ЗФПА), мо же се ре ћи да је овај 
прав ни акт sedesmateriae за бор бу про тив ко руп ци је у фи нан си-
ра њу по ли тич ких ак тив но сти. У окви ру ње га су де таљ ни је раз ра-
ђе не сле де ће це ли не: из во ри и на чи ни фи нан си ра ња (чл. 3 до 15 
ЗФПА), фи нан си ра ње ре дов ног ра да по ли тич ких су бје ка та (чл. 16 
до 19 ЗФПА), фи нан си ра ње тро шко ва из бор не кам па ње (чл. 20 до 
26 ЗФПА), во ђе ње еви ден ци је и из ве шта ва ње (чл. 27 до 34 ЗФПА), 
по сту па ње у слу ча ју по вре де за ко на (чл. 35 до 37 ЗФПА) и ка зне не 
од ред бе (чл. 38 до 43 ЗФПА). 

При ме на на ве де них за кон ских од ре да ба по ка зу је да у овој 
обла сти још ни су по стиг ну ти за до во ља ва ју ћи ре зул та ти. На и ме, у 
из ве шта ју Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је о кон тро ли тро шко-
ва по ли тич ких су бје ка та – из бор не кам па ње 2012. го ди не48) из не те 
су чи ње ни це о по вре ди од ре да ба ЗФПА. Оне се огле да ју у сле де-
ћем: 1) не до ста вља ње из ве шта ја о тро шко ви ма из бор не кам па ње, 
2) до ста вља ње та квих из ве шта ја са фор мал ним не до ста ци ма, 3) 
не при ка зи ва ње при хо да и тро шко ва из бор не кам па ње, 4) по сту-
па ње са не у тро ше ним сред стви ма у из бор ној кам па њи, 5) из ми-
ри ва ње тро шко ва јед не из бор не кам па ње са ра чу на отво ре ног за 
при ку пља ње сред ста ва и пла ћа ње тро шко ва дру ге из бор не кам па-
ње, 6) из ми ри ва ње тро шко ва из бор не кам па ње са ра чу на ко ји ни је 
отво рен за фи нан си ра ње тро шко ва из бор не кам па ње, 7) при хва та-
ње при ло га прав них ли ца ко ја ни су из ми ри ла оба ве зе на осно ву 
јав них при хо да и 8) не до ста вља ње по да та ка на зах тев Аген ци је за 
бор бу про тив ко руп ци је.

Да се слич не ства ри де ша ва ју и у зе мља ма са ду го го ди шњом 
де мо крат ском тра ди ци јом по твр ђу је и не дав ни слу чај до на ци је од 
690.000 евра ко ју је вла да ју ћа Хри шћан ско-де мо крат ска уни ја кан-
це лар ке Ан ге ле Мер кел до би ла од глав них ак ци о на ра ауто мо бил-
ског кон цер на BMW. Од лу ка о ве ли ком нов ча ном при ло гу обе ло-
да ње на је са мо дан по што је Не мач ка у Европ ској уни ји спре чи ла 
усва ја ње нор ми о сни жа ва њу до зво ље не гра ни це еми си је угљен-
ди ок си да за ауто мо би ле, за шта се за ла га ла не мач ка ауто мо бил-
ска ин ду стри ја.49) Ова квих при ме ра има и у дру гим за пад ним де-

48) Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је, „Пр ви из ве штај о кон тро ли тро шко ва по ли тич-
ких су бје ка та – из бор не кам па ње 2012. го ди не“, Бе о град, мај 2013, 41-51, до ступ но на: 
http://www.acas.rs/ima ges/sto ri es/Pr vi_iz ve staj_o_kon tro li_fi nan si ra nja_po li tic kih_su bje ka-
ta_-_iz bor ne_kam pa nje_2012__pre ci scen_tekst.pdf (по се ће но 1. сеп тем бра 2013)

49) http://www.da nas.rs/da na srs/svet/glo bus/bmw_odao_pri zna nje_mer ke lo voj_sa_690000_
evra.12.html?news_id=269406 (по се ће но 18. ок то бра 2013).
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мо кра ти ја ма, иако се они по пра ви лу де ша ва ју ми мо јав не сце не. У 
Ита ли ји су по зна ти слу ча је ви у обла сти гра ђе вин ске ин ду стри је у 
ко ји ма су спе ци ја ли зо ва ни „пар тиј ски бла гај ни ци“ упра вља ли да-
ва њем ми та и рас по де лом уго во ра. Они нај че шће не за у зи ма ју не ко 
зва нич но ме сто у вла ди, већ де лу ју као по сред ни ци са по слов ним 
љу ди ма ко ји има ју про бле ме у по сло ва њу са вла дом.50)

 Је дан од про бле ма ко ји се по ве зу је са по ли тич ком ко руп-
ци јом од но си се на „тр го ви ну“ по сла нич ким ман да ти ма. Иако се 
пре ла сци по сла ни ка из јед не у дру гу по ли тич ку стран ку де ша ва ју 
и у дру гим зе мља ма,51) спе ци фич ност овог пи та ња у Ср би ји про-
из и ла зи из прав ног уре ђе ња ста ту са на род ног по сла ни ка.52) Нај пре 
је од лу ком Устав ног су да Ре пу бли ке Ср би је од 27. ма ја 2003. го ди-
не53) утвр ђе на не у став ност од ре да ба чла на 88 став 1 тач. 1 и 9 За ко-
на о из бо ру на род них по сла ни ка.54) По ме ну тим од ред ба ма је би ло 
пред ви ђе но да по сла ни ку пре ста је ман дат пре ис те ка вре ме на на 
ко је је иза бран ако му пре ста не члан ство у по ли тич кој стран ци или 
ко а ли ци ји на чи јој ли сти је иза бран, као и бри са њем из ре ги стра 
над ле жног ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно дру ге по ли тич ке 
ор га ни за ци је на чи јој из бор ној ли сти је иза бран. 

С тим у ве зи, Устав ни суд је оце нио да се кроз утвр ђи ва-
ње осно ва за пре ста нак ман да та, ка ко је то учи ње но у оспо ре ним 
од ред ба ма, не мо же ре ша ва ти про блем очу ва ња пар тиј ске ди сци-
пли не, ни ти пи та ње одр жа ва ња стран ке у по ли тич ком и прав ном 
жи во ту из ме ђу два из бор на ци клу са, јер се ти ме по вре ђу ју устав-
не од ред бе ко је опре де љу ју ка рак тер ман да та на род них по сла ни ка, 
као и од ред бе о по ли тич ким сло бо да ма и пра ви ма гра ђа на. Свој-
ство на род ног по сла ни ка сте че но на не по сред ним из бо ри ма, не 

50) S. Ro uz-Ej ker man, 146. Њи хо ва по сред нич ка ак тив ност се прак тич но од ви ја на „ни чи-
јој зе мљи“, тј. из ван по ља др жав ног и тр жи шног по сту па ња, при че му ови „по ли тич ки 
иза сла ни ци“ кр ше пра ви ла игре ко ја ва же у по ме ну тим обла сти ма. С об зи ром да они не 
пот па да ју ни под би ро крат ску кон тро лу, ни под де мо крат ско по ста вље ње, раз ли ка из ме-
ђу про не ве ре нов ца у ко рист пар ти је и њи хо вог лич ног бо га ће ња се гу би.

51) У Ита ли ји је у пе ри о ду од 1996. до 1999. го ди не ско ро 100 по сла ни ка пре ла зи ло „на 
дру гу стра ну“. На су прот то ме, у Ве ли кој Бри та ни ји са мо је 6 по сла ни ка у пе ри о ду од 
1950. до 1996. го ди не про ме ни ло по ли тич ки та бор. Mi o drag A. Jo va no vić, „De mo krat ska 
kon so li da ci ja i po li tič ka ko rup ci ja – slu čaj Sr bi je“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmi
zaborbu (prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 
35.

52) Ibidem

53) Устав ни суд Ср би је, IУ-197/2002, 27. мај 2003, СлужбенигласникРС, бр. 57/03, in Re pu-
bli ka Sr bi ja Ustav ni sud, Bilten 1/2003, 22-28.

54) За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, СлужбенигласникРС,бр. 35/00, 57/03 - од лу ка 
УСРС, 72/03 - др. за кон, 75/03 - ис пр. др. за ко на, 18/04, 101/05 - др. за кон, 85/05 - др. 
за кон, 28/11 - од лу ка УС и 36/11 и 104/09 - др. за кон.
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мо же, по Уста ву, би ти усло вље но про ме ном по ли тич ког уве ре ња, 
од но сно по ли тич ке ори јен та ци је, ка ко на стра ни по сла ни ка, та ко 
ни на стра ни по ли тич ке стран ке. По ли тич ким стран ка ма се не мо-
гу за ко ном да ти овла шће ња ко ја ће има ти за по сле ди цу про ме ну 
са ста ва На род не скуп шти не као за ко но дав ног ор га на, као што ни 
по ли тич ки или прав ни жи вот стран ке са чи је је ли сте од ре ђе ни по-
сла ник иза бран не мо же, пре ма Уста ву, на кон из бо ра, има ти не по-
сред ни ути цај на са став На род не скуп шти не.

Ако се има у ви ду да је на кон то га прак са пар тиј ског „пре-
ле та ња“ на ста вље на, не тре ба да чу ди да су се по ли тич ке стран-
ке ре ла тив но ла ко до го во ри ле да у Устав од 2006. го ди не (да ље: 
Устав)55) уне су од ред бу ко ја пред ви ђа да је по сла ник сло бо дан да, 
под усло ви ма од ре ђе ним за ко ном, нео по зи во ста ви свој ман дат на 
рас по ла га ње по ли тич кој стран ци на чи ји пред лог је иза бран за на-
род ног по сла ни ка (члан 102 став 2 Уста ва).

У док три ни је ис прав но за па же но да се про блем пред став-
нич ког те ла, над ко јим ви си оп ту жба јав но сти за нео д го вор но и 
ко руп тив но по на ша ње ње го вих чла но ва, не мо же ре ша ва ти ме ра ма 
ко је су про тив не на че ли ма устав но сти и пар ла мен та ри зма.56) Та-
ко ђе, ти ме се не мо же ре ша ва ти ни пи та ње уну тар стра нач ке ди-
сци пли не, јер су и јед но и дру го по сле ди ца прав но не до вр ше ног 
и по ли тич ки не из гра ђе ног си сте ма пред став нич ке де мо кра ти је у 
Ср би ји.57) Све ово уто ли ко пре ва жи за од ред бу чла на 102 став 2 
Уста ва ко јом је у наш прав ни си стем вра ће на од ре ђе на вр ста „при-
кри ве ног по сла нич ког ман да та“. На тај на чин је по ли тич ка по тре-
ба да се оства ри пот пу на кон тро ла над пар тиј ском ди сци пли ном 
по диг ну та на устав ни ни во, чи ме је Устав ном су ду ус кра ће на мо-
гућ ност да се освр не на уса гла ше ност та квог ре ше ња са устав ним 
на че ли ма. Уме сто то га, из лаз је тре ба ло по тра жи ти у за ме ни пар-
тиј ског ли дер ства од го вор но шћу за из бор не ре зул та те, а пар тиј ског 
јед но у мља уну тар пар тиј ским де мо крат ским про це ду ра ма у ко ји ма 
се фор ми ра стра нач ка по ли ти ка.58) Мо гло би се чак ре ћи да би уну-
тар стра нач ки жи вот ва ља ло уре ди ти у скла ду са не ким од еле ме-
на та вла да ви не пра ва, што је по ду хват ко ји се не мо же оства ри ти 
пре ко но ћи.

55) Устав Ре пу бли ке Ср би је,СлужбенигласникРС, бр. 98/06.

56) Ми о драг А. Јо ва но вић, „Ср би ја у огле да лу: по ли тич ка ко руп ци ја на по чет ку XXI ве ка“, 
Корупција (ур. Д. Ра до ва но вић, А. Бу ла то вић), Цен тар за ме наџ мент, Ин сти тут за кри-
ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005, 488.

57)  Ibid., 488, 489.

58)  M. A. Jo va no vić, 35.
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IV

По сто ја ње од го ва ра ју ћег за кон ског окви ра и ње го во спро-
во ђе ње у прак си не пред ста вља сâмо по се би до вољ но јем ство за 
успе шно су прот ста вља ње иза зо ви ма по ли тич ке ко руп ци је. Овом 
про бле му би тре ба ло при сту пи ти на си стем ски на чин, а то под ра-
зу ме ва, на јед ној стра ни, огра ни че ње по ли тич ке мо ћи пу тем ин-
сти ту ци о нал ног ја ча ња уну тра шње струк ту ре вла сти, док би, на 
дру гој стра ни, тре ба ло раз ви ти ме ха ни зме за вр ше ње спо ља шњег 
при ти ска јав но сти на но си о це вла сти.59)

 Да је сла бост ин сти ту ци ја у на шем дру штву је дан од основ-
них узро ка рас про стра ње но сти ко руп ци је ука зу ју и ре зул та ти ис-
тра жи ва ња ко ји су на ве де ни у овом ра ду. При том ни је са мо реч 
о то ме да јед на гра на вла сти, тач ни је, из вр шна власт има до ми-
нан тан по ло жај у од но су на за ко но дав ну и суд ску власт. Основ ни 
про блем је у то ме што је по ли тич ка ко руп ци ја до сти гла тач ку у ко-
јој ко рум пи ра по ли ти ку,60) при че му у очи ма гра ђа на упра во вла да 
пред ста вља оте ло тво ре ње по ли ти ке.

 Ве ли ка по те шко ћа у су прот ста вља њу по ли тич кој ко руп-
ци ји је сте ста ње у пра во су ђу као јед ном од кључ них чи ни ла ца за 
ус по ста вља ње вла да ви не пра ва. Ако се ко руп ци ја са гле да у све тлу 
си стем ских про бле ма ко ји по сто је у вр ше њу суд ске вла сти, глав-
не по те шко ће се од но се на при ме ну ан ти ко руп тив них за кон ских 
од ре да ба, сла бо сти у де ље њу прав де и не спо соб но сти суд ске вла-
сти да се „су прот ста ви“ из вр шној и за ко но дав ној гра ни вла сти.61) 
Суд ска власт пред ста вља „нај мек ши“ део вла сти, а ње на из ра зи та 
сла бост је по сле ди ца ма ње ме диј ске при сут но сти у од но су на дру-
ге две гра не вла сти.62) Услед то га је ве о ма ла ко упу ћи ва ти кри ти-
ке пра во су ђу, че га ни је по ште ђен ни Устав ни суд би ло да је реч о 
оце ни устав но сти Бри сел ског спо ра зу ма, ви си ни до су ђе не на кна де 
ште те за вре ме ору жа них су ко ба или ду жи ни тра ја ња при тво ра у 
по ступ ци ма ко ји се во де про тив ли ца осум њи че них за ко руп тив на 
кри вич на де ла. У овом по след њем слу ча ју је, за раз ли ку од но си ла-
ца из вр шне вла сти, Европ ска ко ми си ја у из ве шта ју о на прет ку Ср-

59) S. Ro uz-Ej ker man, 155.

60) Đo va ni Sar to ri, Uporedniustavniinženjering, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 2003, 167, 168, наведе-
нопрема: Mi o drag A. Jo va no vić, „De mo krat ska kon so li da ci ja i po li tič ka ko rup ci ja – slu čaj 
Sr bi je“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmizaborbu (prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni 
fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 43.

61) Вид. S. Ro uz-Ej ker man, 163-169.

62) Mi o drag Ma jić, „Ko rup ci ja u pra vo su đu“, Korupcija–osnovnipojmoviimehanizmizaborbu 
(prir. G. P. Ilić), Cri men, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du, Be o grad, 2007, 67.
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би је на пу ту ка европ ским ин те гра ци ја ма оце ни ла као по зи тив но 
то што је Устав ни суд ука зао да про ду же ње при тво ра у то ку ис тра-
ге не сме да кр ши устав но пра во на ра зум но тра ја ње при тво ра.63)

 Је дан од нај ва жни јих пред у сло ва за де мо крат ску кон со ли-
да ци ју дру штва је сте гра ђан ски ак ти ви зам, ко ји је нај бо ља пре-
до хра на по ли тич ки ко руп тив ном по на ша њу но си ла ца вла сти.64) 
Услов sine qua non за ефи ка сно вр ше ње гра ђан ског при ти ска на 
пред став ни ке вла сти је сте до ступ ност ин фор ма ци ја о ра ду вла де, 
у че му зна чај ну уло гу игра ју ме ди ји. По ред то га, нео п ход но је да 
по сто је ме ха ни зми за вр ше ње при ти ска од стра не ор га ни зо ва них 
гру па, као и на чи ни за из но ше ње по је ди нач них пред став ки гра ђа-
на.65)

Ве ли ки су иза зо ви пред гра ђа ни ма Ср би је на пу ту ка ус по-
ста вља њу ам би јен та ко ји би за вре ђи вао да се озна чи као вла да ви на 
пра ва. Ни је ту са мо реч о по сто ја њу ин сти ту ци о нал них и прав них 
ме ха ни за ма за бор бу про тив по ли тич ке ко руп ци је, већ се ра ди о 
усва ја њу си сте ма дру штве них вред но сти у чи јој осно ви је иде ја 
о вла сти огра ни че ној пра вом. Пр ви ко ра ци на том пу ту су учи ње-
ни, али то ни из бли за ни је до вољ но за успе шно су о ча ва ње са про-
бле мом ко руп ци је, би ло да се она ја вља у по ли тич кој или не кој 
дру гој обла сти. Шта ви ше, има ју ћи у ви ду ње ну при ро ду, на ста нак, 
по јав не об ли ке и упо ред на ис ку ства, пре би се мо гло го во ри ти о 
сво ђе њу ко руп ци је на нај ма њу мо гу ћу ме ру не го о ње ном ис ко-
ре њи ва њу. Од нос пре ма ко руп ци ји би мо гао да се из ра зи јед ном 
ре че ни цом Иве Ан дри ћа ко ја се исти на од но си ла на оно што се 
у нас озна ча ва као „кри ва Дри на“. Ве ли ки пи сац је при ме тио да 
су све Дри не на овом све ту кри ве, да ни ка да нећемo ус пе ти да их 
ис пра ви мо, али да ни ка да не сме мо пре ста ти са по ку ша ји ма да то 
учи ни мо. И са ко руп ци јом ства ри сто је упра во та ко.
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GoranP.Ilic

POLITICALCORRUPTION
versusRULEOFLAW

Resume
The exi sten ce of an ap pro pri a te le gal fra me work and its im ple-

men ta tion in prac ti ce is not in it self suf fi ci ent gu a ran tee for the suc-
cessful op po si tion to the chal len ges of po li ti cal cor rup tion. This pro-
blem sho uld be ap pro ac hed in a syste ma tic way, and that in clu des on 
the one hand, the li mi ta tion of po li ti cal po wer thro ugh in sti tu ti o nal 
strengthe ning of in ter nal struc tu res of go vern ment, whi le, on the ot her 
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hand, sho uld de ve lop mec ha nisms for do ing the ex ter nal pu blic pres su-
re on of fi ci als.

The re sults of the study of cor rup tion in di ca tes that the we ak-
ness of the in sti tu ti ons in our so ci ety is one of the pri mary ca u ses of the 
spread of this so cial phe no me non. When this is not just a word abo ut 
one of the bran ches of go vern ment, na mely the exe cu ti ve po wer, has a 
do mi nant po si tion in re la tion to the le gi sla ti ve and ju di cial po wer. The 
main pro blem is that po li ti cal cor rup tion has re ac hed the po int at which 
cor rupts po li tics, whi le in the eyes of ci ti zens just go vern ment is the 
em bo di ment of po li tics.

Gre at dif fi culty in fig hting po li ti cal cor rup tion is the sta te of the 
ju di ci ary as one of the key fac tors in esta blis hing the ru le of law. If 
cor rup tion is vi e wed in light of the syste mic pro blems that exist in the 
exer ci se of ju di cial po wer, the main dif fi cul ti es is re la ted to the im ple-
men ta tion of an ti-cor rup tion le gal pro vi si ons, we ak nes ses in the ad mi-
ni stra tion of ju sti ce and the ina bi lity of the ju di ci ary to “con front” the 
exe cu ti ve and le gi sla ti ve bran ches of go vern ment.

One of the most im por tant pre con di ti ons for de moc ra tic con so li-
da tion is a ci vil so ci ety ac ti vism, which is the best pro tec tion to the po-
li ti cally cor rupt be ha vi or of tho se who ha ve po wer. Con di tion sinequa
non for the ef fi ci ent per for man ce of ci vic pres su re on the aut ho ri ti es is 
the ava i la bi lity of in for ma tion abo ut the go vern ment, in which me dia 
play the sig ni fi cant ro le. In ad di tion, it is ne ces sary to ha ve mec ha nisms 
for pres su re by or ga ni zed gro ups, as well as ways to pre sent in di vi dual 
pe ti ti ons of ci ti zens.

The re are the gre at chal len ges for the ci ti zens of Ser bia on the 
road to esta blis hing an en vi ron ment that is worthy to be mar ked as the 
ru le of law. Not only is the re a word abo ut the exi sten ce of in sti tu ti o nal 
and le gal mec ha nisms to com bat aga inst po li ti cal cor rup tion, but abo ut 
adop ting the system of so cial va lu es   ro o ted in the idea of  go vern ment 
which is li mi ted by law. The first steps on this path ha ve been ma de, but 
it is not ne arly eno ugh for suc cessfully de a ling with the pro blem of cor-
rup tion, whet her it oc curs in a po li ti cal or any ot her fi eld.
Key words: cor rup tion, po li ti cal cor rup tion, ru le of law, po li ti cal par ti es, fi-

nan cing of po li ti cal ac ti vi ti es, mo ral cri sis.
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