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Сажетак
Не спо ји вост струч не су диј ске функ ци је зна чи не мо гућ ност 

исто вре ме ног вр ше ња су диј ске функ ци је и дру ге функ ци је, дру гог 
по сла, при ват ног ин те ре са. Ма те ри јал на не за ви сност су до ва и су-
ди ја је дан је од ме ђу на род них стан дар да ко ји га ран ту је не за ви сан, 
са мо ста лан по ло жај су ди ја у устав ном си сте му. Устав Ре пу бли ке 
Ср би је од 2006. го ди не не са др жи од ред бе о ма те ри јал ној не за ви-
сно сти су да и су ди ја. Др жа ва тре ба да обез бе ди ста би лан си стем 
фи нан си ра ња суд ског си сте ма, по себ но су ди ја ко је ак тив но оба-
вља ју ову функ ци ју, као и су ди ја у ми ро ви ни. При пад ни ци ма суд-
ске вла сти, су ди ја ма за бра ње но је исто вре ме но вр ше ње су диј ске 
функ ци је са дру гом функ ци јом и по слом, за бра ње но је да оства ру-
ју до дат не при хо де, док но си о ци ма за ко но дав не и из вр шне вла сти 
ни је за бра ње но да по ред сво је основ не функ ци је вр ше дру гу функ-
ци ју, по сао и сти чу до дат ни при ход.
Кључ не ре чи: не спо ји вост су диј ске функ ци је, ма те ри јал на не за ви сност 

су ди ја, ме ђу на род ни стан дард, ста би лан си стем фи нан си-
ра ња, до дат ни при ход. 

УВОД
Кон сти ту ци о на ли зам и вла да ви на пра ва, де мо кра ти ја и људ-

ска пра ва у свом раз во ју су че ља ва ју се с ни зом иза зо ва и ди ле ма. 
Ови иза зо ви се мо гу уочи ти у про це су про ме не по је ди нач ног на-
ци о нал ног уста ва. Но ве дру штве не и прав не нор ме усва ја ју се и 
пред ста вља ју од го вор на но ве иза зо ве.1) 

1) Ви ше о то ме у: Ар сен Ба чић, „Уставнепроменеидилемеконституционализма“, Збор
никрадоваПравногфакултетауСплиту, бр 4/2009, стр. 654.



СПМброј3/2014,годинаXXI,свеска45. стр.257268.

258

Устав Ре пу бли ке Ср би је од 1990. про кла му је на че ло по де ле 
вла сти, као и Устав од 2006. го ди не. Циљ на че ла по де ле вла сти је 
ефи ка сна и кон тро ли са на власт са про ла зним и сме њи вим но си о-
ци ма по ли тич ких вла сти и стал ним и не у трал ним но си о ци ма суд-
ске вла сти. Ово на че ло се при мар но оства ру је кроз прин цип не за-
ви сно сти суд ства и за ко ни то сти у ра ду су ди ја, што би тре ба ло да 
ис кљу чи сва ки ути цај, при ти сак из вр шне и за ко но дав не вла сти на 
суд ску де лат ност. Сва ки, па и нај ма њи, по ли тич ки акт на но си о це 
суд ске вла сти пред ста вља по вре ду на че ла по де ле вла сти и ко рак 
да ље од вла да ви не пра ва. 

По ло жај, ста тус су до ва као др жав них ор га на у Ре пу бли ци 
Ср би ји опре де љу ју на че ла суд ства од ре ђе на Уста вом од 2006. го-
ди не и то: на че ло је дин ства суд ске вла сти, на че ло не за ви сно сти и 
са мо стал но сти су до ва, на че ло ле га ли те та, на че ло јав но сти, на че-
ло су ђе ња у ве ћу, на че ло уче шћа гра ђа на у су ђе њу-по ро та. По ред 
устав них на че ла од зна ча ја за суд ску власт, ва жна су и устав најем-
ства не за ви сно сти су до ва и не за ви сно сти и не при стра сно сти су-
ди ја. У упо ред ном пра ву и Ре пу бли ци Ср би ји ва жна су и број на 
јем ства су диј ске не за ви сно сти ко ја се од но се на по ло жај су ди ја: из-
бор су ди ја, стал ност и не пре ме сти вост су ди ја, пре ста нак ман да та 
су ди ја, иму ни тет ска пра ва су ди ја, не спо ји вост су диј ске функ ци је 
са дру гим функ ци ја ма и по сло ви ма, ма те ри јал на си гур ност су до ва, 
су ди ја и др.2) 

У ме ђу на род ном пра ву ши ро ко су при хва ће не га ран ци је не-
за ви сно сти су ди ја и суд ске вла сти пре ма по ли тич ким вла сти ма.3) 
Ова јем ства су диј ске не за ви сно сти у пре те жном де лу про кла мо-
ва на су и у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је. По ста вља се питањe да ли 
су ова јем ства су диј ске не за ви сно сти про кла мо ва на у Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је од 2006. го ди не са гла сна са ме ђу на род ним стан дар-
ди ма. 

На че ло из бо ра или име но ва ња су ди ја ве о ма је раз ли чи то у 
упо ред ном пра ву:из бор су ди ја од стра не Пар ла мен та, из бор су ди ја 
не по сред но од стра не гра ђа на, по ста вља ње су ди ја од стра не из вр-

2) Бо са Не на дић, „Устав ни по ло жај суд ства“, БилтенВрховногсуда, бр. 4/2007, стр. 187.

3) Ме ђу на род ни стан дар ди о не за ви сно сти суд ства са др жа ни су пре те жно у сле де ћим ме-
ђу на род ним ак ти ма: у чл. 10 и 30 Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма, у чл. 14 
ст. 1 Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, у чла ну 7 и 11 Основ них 
на че ла не за ви сно сти су ди ја, у чл. 6 и 17 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да; у на че лу I тач ке 1, 3 и 2б Пре по ру ке бр. Р (94) 12 Ко ми те та ми ни-
ста ра Са ве та Евро пе о не за ви сно сти, ефи ка сно сти и уло зи су ди ја, у тач. 1.1, тач. 3, 4, 
тач. 7.1 и тач ка 7. 2 Европ ске по ве ље о за ко ну за су ди је и у тач. 12 и 57 Ми шље ња број 
1/2001 Кон сул та тив ног ве ћа европ ских су ди ја (KBEC) о стан дар ди ма за не за ви сност 
суд ства и стал но сти су ди ја. 
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шне вла сти и из бор су ди ја од стра не спе ци ја ли зо ва ног те ла или 
са мих су ди ја.4) Стал ност под ра зу ме ва да су ди је за др жа ва ју сво ја 
зва ња “док се до стој но вла да ју“.5) „Ни шта као стал ност ни је у ста-
њу да под стак не не за ви сан дух у суд ству“.6) Не пре ме сти вост су ди-
ја зна чи да су ди ја има пра во да вр ши су диј ску функ ци ју у су ду за 
ко ји је иза бран и са мо уз сво ју са гла сност мо же би ти упу ћен или 
пре ме штен у дру ги суд. Ово јем ство оне мо гу ћа ва пре ме шта ње и 
упу ћи ва ње су ди ја у дру ги суд ми мо во ље су ди ја. Су диј ски иму-
ни тет об у хва та сло бо ду ми шље ња и гла са ња у до но ше њу суд ске 
од лу ке (ма те ри јал ни иму ни тет) и за шти ту од при тва ра ња су ди је 
за де ла учи ње на у вр ше њу су диј ске функ ци је, без одо бре ња над-
ле жног ор га на (про це сно прав ни иму ни тет).7) Пре ста нак су диј ске 
функ ци је на сту па ка да су ис пу ње ни раз ло зи про пи са ни Уста вом 
и за ко ном. Члан 148 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не од-
ре ђу је да су ди ји пре ста је функ ци ја: на зах тев су ди је, на сту па њем 
за ко ном про пи са них усло ва, раз ре ше њем из за ко ном про пи са них 
раз ло га и ако не бу де иза бран на стал ну су диј ску функ ци ју. У овом 
ра ду би ће ана ли зи ра на сле де ћа два јем ства су диј ске функ ци је: не-
спо ји вост су диј ске функ ци је и ма те ри јал на не за ви сност су ди ја, ко-
ја су ме ђу соб но по ве за на и ме ђу за ви сна.

1.НЕСПОЈИВОСТСУДИЈСКЕФУНКЦИЈЕ

Не спо ји вост су диј ске функ ци је зна чи не мо гућ ност исто вре-
ме ног вр ше ња су диј ске функ ци је и дру ге функ ци је, не спо ји вост 
су диј ске функ ци је са дру гим по слом или при ват ним ин те ре сом. 
Дру ги на зив за ово устав но на че ло је прин цип ин ком па ти бил но сти 
су диј ске функ ци је, не мо гућ ност спа ја ња, не мо гућ ност здру жи ва-
ња, исто вре ме ног вр ше ња су диј ске функ ци је са дру гом функ ци јом, 
по слом или при ват ним ин те ре сом.8)

4) Ви де ти: Ми о драг Јо ви чић „На че ло по де ле вла сти и суд ство“, Правни живот, бр. 
7-8/1993, стр. 821.

5) Члан III, Оде љак 1. Уста ва САД, Ин сти тут за упо ред но пра во,Збиркановијихустава, 
Бе о град 1966, стр. 64.

6) Ха мил тон Ме ди сон Џеј, Федералистичкисписи, Рад нич ка штам па, Бе о град 1981, стр. 
435. 

7) Ви ше о то ме: Ире на Пе јић, „Иму ни тет су ди ја“ у: Ми ро слав Ла зић и Ире на Пе јић (ур.), 
ЗаконодавнииинституционалниоквирнезависногсудствауРепублициСрбији, Прав ни 
Фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу и Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Ниш 2009, стр. 102-105. 

8) Бо са Не на дић, „Устав ни по ло жај суд ства“,БилтенВрховног судаСрбије, бр. 4/2007, 
стр. 188.
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Устав Ре пу бли ке Ср би је не на во ди кон крет не функ ци је, по-
сло ве и ин те ре се ко ји су не спо ји ви са суд ском функ ци јом. За кон 
тре ба да ре гу ли ше ко је су то дру ге функ ци је, по сло ви и при ват ни 
ин те ре си, дру ге слу жбе, по ступ ци и ду жно сти ко ји се не мо гу спо-
ји ти, здру жи ти са су диј ском функ ци јом. Ли це ко је бу де иза бра но за 
су ди ју мо ра да се по ву че са функ ци је на ко јој се до та да на ла зи ло, 
да не оба вља по сао и не вр ши при ват ни ин те рес ко ји ни је спо јив 
су диј ској функ ци ји. За вре ме оба вља ња ман да та, чла но ви Ви со ког 
са ве та суд ства осло бо ђе ни су сво је су диј ске функ ци је.9) 

Члан 55 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не за бра њу је 
су ди ја ма члан ство у по ли тич ким стран ка ма, а у чла ну 152 Уста-
ва „за бра ње но је по ли тич ко де ло ва ње су ди ја“ што во ди не за ви-
сно сти и не при стра сно сти су ди ја. До ла зак но ве пар ти је на власт 
зна чи пре у зи ма ње по ли тич ких функ ци ја од стра не те пар ти је, а не 
про ме ну суд ског ка дра што би, у про тив ном, ства ра ло пар тиј ску 
др жа ву.10) На тај на чин су ди је су осло бо ђе не ути ца ја по ли тич ких 
пар ти ја, пар тиј ске ди сци пли не и пар тиј ске ло јал но сти. Ово на че ло 
до во ди и до сма ње ња по ли ти за ци је су ди ја и суд ске вла сти.

Сло бо да су диј ског од лу чи ва ња зна чи ве за ност за пра во, али 
и сло бод ну при ме ну пра ва у име и на осно ву ле ги тим не прав де.11) 
Сло бо да су диј ског од лу чи ва ња и не спо ји вост су диј ске функ ци је са 
дру гим функ ци ја ма, по слом, ука зу је да су ди је тре ба да бу ду струч-
не, про фе си о нал не, по све ће не су диј ском по слу и по ли тич ки не у-
трал не ка да во де по сту пак и до не се суд ске од лу ке. 

2.МАТЕРИЈАЛНАНЕЗАВИСНОСТСУДИЈА

Ка ко је су ди ја ма за бра ње но вр ше ње дру ге функ ци је и по сла, 
за бра ње но сти ца ње до дат них при хо да, та да др жа ва ду жна је да 
обез бе ди ста би лан си стем фи нан си ра ња суд ског си сте ма и су ди-
ја ко је оба вља ју ову ду жност. Ма те ри јал на не за ви сност су до ва и 
су ди ја је дан је од ме ђу на род них стан дар да ко ји га ран ту је не за ви-
сан, са мо ста лан по ло жај су ди ја у устав ном си сте му. Ме ђу на род ни 
стан дар ди зна че оба ве зу др жа ве да „обез бе ди сред ства ко ја су по-
треб на за нор мал но од ви ја ње функ ци је су ди је“. 

9) Члан ство у Ви со ком са ве ту ма ги стра ту ре у Фран цу ској је не спо ји во са оба вља њем 
функ ци ја у за ко но дав ној и из вр шној вла сти и оба вља ња дру гих јав них по сло ва и за да-
та ка.

10) Ми ли во је Бу зан џић, „Рас про да ја устав ног и прав ног по рет ка зе мље“, Правниживот,
бр.3-4/91, стр. 249.

11) G. Berg holtz, RatioetAuctoritas, p. 14, usp. http://www. cen neth. com/sisl/pdf/33-1.pdf.
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У по је ди ним др жа ва ма устав га ран ту је одво јен суд ски бу џет, 
што во ди ма те ри јал ној са мо стал ност су да. На че ло број 11 Основ-
них на че ла не за ви сно сти суд ства га ран ту је ма те ри јал ну си гур ност 
су ди ја као пра во су ди ја на „од го ва ра ју ћу на кна ду“.12) У ре ал ном 
жи во ту у др жа ва ма у тран зи ци ји и Ре пу бли ци Ср би ји и у др жа ва ма 
у окру же њу Ре пу бли ке Ср би је, ма те ри јал на не за ви сност су до ва и 
су ди ја оства ру је се из два ја њем по себ них сред ста ва у бу џе ту др жа-
ве или обра зо ва њем по себ ног суд ског бу џе та, као и ре гу ли са њем 
пла та су ди ја са гла сно од ред ба ма сва ке др жа ве по на о соб и оп ште 
при хва ће них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва.13)

Ма те ри јал на си гур ност су ди ја има два об ли ка. Пр ви се од-
но си на ма те ри јал ну си гур ност су да, а дру ги на ма те ри јал ну си-
гур ност су ди ја.14) Устав Ре пу бли ке Ср би је од 2006. го ди не не са-
др жи од ред бе о ма те ри јал ној не за ви сно сти су да и ма те ри јал ној 
си гур но сти су ди ја, ове од ред бе ни је са др жао ни прет ход ни Устав 
Ре пу бли ке Ср би је.15) Устав од 2006. го ди не при од ре ђи ва њу суд ске 
вла сти и по ло жа ја су до ва и су ди ја, оста је у окви ри ма ви со ког сте-
пе на оп што сти и оста вља ве ли ки про стор за ко ни ма да ре гу ли шу 
суд ску власт.16) Тре ба ло би да у пред сто је ћим устав ним ре фор ма ма 
устав јем чи ма те ри јал ну си гур ност су ди ја и це лог суд ског си сте-
ма. Ма те ри јал на не за ви сност су ди ја у од ре ђе ној ме ри за ко ном је 
га ран то ва на. За кон о су ди ја ма јем чи у чла ну 4 став 1 и 2 „да су ди ја 
има пра во на пла ту у скла ду са до сто јан ством су диј ске функ ци је и 
ње го вом од го вор но шћу. Пла та су ди је зна чи га ран ци ју ње го ве не за-
ви сно сти и си гур но сти ње го ве по ро ди це“.17)

12) Сeдмо Основ но на че ло о не за ви сно сти суд ства усво је но на Сед мом кон гре су Ује ди-
ње них на ци ја о пре вен ци ји кри ми на ла и по сту па њу са учи ни о ци ма кри вич них де ла 
одр жа ном у Ми ла ну 26.08.1985. го ди не. Устав Бу гар ске га ран ту је да суд ска власт има 
са мо ста лан бу џет.

13) Тран зи ци ја је ко ре ни та про ме на, не пред ви ди ва ре фор ма „од о зго“ и ви ше сло јан про цес 
у окви ру со ци ја ли стич ког ре жи ма. Смер, тем по и ре зул тат про ме на не мо гу се уна пред 
пред ви де ти. Ове про ме не зна че по ли тич ку тран зи ци ју (с јед но стра нач ког на ви ше стра-
нач ки си стем и из град њу вла да ви не пра ва) и еко ном ску тран зи ци ју (с центрaлистичке 
на тр жи шну еко но ми ју).  Ви ше о то ме: Сло бо дан Ор ло вић, Начело поделе власти у
уставномразвојуСрбије, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2008, стр. 
43-45; Рад ми ла Ва сић, Правнадржаваитранзиција, До си је, Бе о град 2004, стр. 162.

14) Ма ри ја на Пај ван чић, Уставноправо-уставнеинституције, Прав ни фа кул тет Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 2005, стр. 292.

15) СлужбенигласникРС, бр. 1/90.

16) Ви де ти: Јо ван Ни цо вић, УставниРазвојСрбије, Се зам Ме ди ка, Кул ту ра, Бе о град 2007, 
стр. 862.

17) За кон о су ди ја ма, СлужбенигласникРС,бр. 116/08, 58/09, 104/10, 8/12, 121/12, 124/12 и 
101/13.
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Ма те ри јал на са мо стал ност су до ва и су ди ја под ра зу ме ва оба-
ве зу др жа ве да „обез бе ди сред ства ко ја су по треб на за нор мал но 
од ви ја ње над ле жно сти су да и функ ци је су ди ја“. Пре но ше ње бу џет-
ских овла шће ња са за ко но дав не и из вр шне вла сти на ор ган суд ске 
вла сти, ор ган упра вља ња - Ви со ки са вет суд ства би ло је про пи са но 
За ко ном о уре ђе њу су до ва (члан 95) од 1.1.2011. го ди не, за тим ви-
ше пу та од ла га но за ко ни ма о бу џе ту, да би по след њим из ме на ма 
За ко на о уре ђе њу су до ва од 2013. би ло од ло же но до 1. ју на 2016. 
го ди не. Ми ни стар ство над ле жно за пра во су ђе за др жа ва бу џет ска 
овла шће ња, на ру ша ва ју ћи на тај на чин, ба ланс-рав но те жу у си сте-
му по де ле вла сти, јер је при су тан ути цај и уплив из вр шне вла сти 
на суд ску власт и не сме пре ћи до зво ље ну ме ру.18) Го ди на ма се про-
гре сив но сма њу ју сред ста ва ко ја су на ме ње на функ ци о ни са њу суд-
ске власт, су до ва и су ди ја, као и сред ства за стал но обра зо ва ње и 
уса вр ша ва ње су ди ја и суд ског осо бља.19)

Пре но ше ње над ле жно сти са по ли тич ке на суд ску власт од 
1990. до 2013. го ди не вр ши ло се сег мен тар но и спо ро. За ко но дав на 
и из вр шна власт има ле су јак ути цај на суд ство у пе ри о ду 1990-
2013 пре ко ка дров ских ре ше ња и бу џе та, ма те ри јал них сред ста ва 
за су до ве и су ди је. По де ла влaсти не по чи ва на стро гом одва ја њу 
но си ла ца раз ли чи тих функ ци ја вла сти, већ на „њи хо вом огра ни ча-
ва њу, ни је дан ор ган не сме да при гра би сву власт“.20) По ред про-
кла мо ва них на че ла по де ле вла сти и не за ви сно сти и са мо стал но сти 
суд ске вла сти, по ли тич ке вла сти ни су би ле спрем не и ни су има ле 
на ум да на суд ску власт: 1) пре не су из бор свих су ди ја и пред сед ни-
ка су до ва, 2) да обез бе де стал ност су диј ске функ ци је, већ је по стиг-
нут кон сен зус за ко но дав не и из вр шне вла сти да се из вр ши оп шти 
из бор су ди ја, што је ре а ли зо ва но 2009. го ди не и 3) да обез бе де ма-
те ри јал на сред ства за не за ви сан рад су до ва и су ди ја.21)

Бу џет за су до ве тре ба ло би да при пре ма суд ство или би то, у 
нај ма њу ру ку, тре ба ло да се ра ди уз кон сул та ци је и одо бре ње суд-
ских ин сти ту ци ја, а на осно ву рас по ло жи вих фи нан сиј ских сред-
ста ва.Ви со ки са вет суд ства тре ба да сам про јек ту је суд ски бу џет за 

18) Вла ди мир То до рић, „Реч уред ни ка“, Српскаправнаревија, бр. 4/2006, стр. 5.

19) Ви да Пе тро вић Шке ро ука зу је да стал но сма њи ва ње бу џе та за пра во су ђе не мо же 
ре ал но пра ти ти по тре бе и ну жно ре фор ми са ње. „Ре фор ма пра во су ђа“, Српскаправна
ревија, бр. 4/2006, стр. 14.

20) Јо ви ца Тр ку ља, Освајање демократије, оглед о посткомунизму, Дра га нић, Бе о град 
1993. стр. 85.

21) Та тја на Кан дић, Судска власту уставноми законодавномразвојуРепубликеСрбије, 
док тор ска те за, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2013, стр. 352.
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све оне ко ји ра де у суд ству, за су ди је, су диј ске по моћ ни ке и суд ско 
осо бље и да бу де од го во ран за суд ски си стем и суд ски бу џет.22)

Ви си на при ма ња су ди ја тре ба да бу де у скла ду са њи хо вим 
ста ту сом, ви со ком струч но шћу и из у зет ном про фе си о нал ном од-
го вор но шћу, сло же но шћу по сла, спе ци ја ли зо ва ним струч ним зна-
њем и ис ку ством23), не спо ји вим са дру гим слу жба ма и ду жно сти-
ма. На тај на чин су ди ја ће би ти сти му ли сан да и да ље оба вља ову 
функ ци ју и би ти за шти ћен од при ти са ка и ис ку ше ња. 

Не за ви сност су ди ја је нор ма тив на функ ци о нал на, фи нан сиј-
ска, ре гу ли са на је ва же ћим про пи си ма уну тар сва ке др жа ве и оп-
ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва. Пла та су ди је је 
еко ном ска ка те го ри ја и га ран ци ја су диј ске не за ви сно сти. „Пла та 
су ди ја тре ба да бу де сра змер на до сто јан ству про фе си је и те ре ту од-
го вор но сти су ди је и до вољ на да се од у пру сва ком ути ца ју на од лу-
ке“. О до стиг ну том ни воу де мо кра тич но сти у по је ди ној др жав ној 
за јед ни ци ука зу је и то да ли је у уста ви ма са др жа на од ред ба ко ја 
спре ча ва „сма ње ње су диј ских пла та“ и до стиг ну тог ни воа ма те ри-
јал не не за ви сно сти су ди ја.24)

„Су ди је има ју пра во на пла ту у не про ме њи вом из но су ка ко 
би их то шти ти ло од при ти са ка ко ји има ју циљ да ути чу на њи хо ве 
од лу ке и по на ша ње и ти ме кр ње не за ви сност и не при стра сност“.25) 
За ко ном о ума ње њу не то при хо да ли ца у јав ном сек то ру у Ре пу бли-
ци Ср би ји од де цем бра 2013.26) сма ње не су пла те за по сле них у јав-
ном сек то ру пре ко од ре ђе ног из но са, су ди ја и дру гих за по сле них у 
суд ству и у пра во суд ним ор га ни ма. 

Ме ђу тим, тре ба ло би има ти у ви ду не спо ји вост су диј ске 
функ ци је са дру гом функ ци јом, по слом и при ват ним ин те ре сом. 
При пад ни ци ма суд ске вла сти, су ди ја ма за бра ње но је да оства ру-
ју до дат не при хо де, за раз ли ку од но си о ца за ко но дав не и из вр шне 
вла сти ко ји ма је омо гу ћио спа ја ње, здру жи ва ње, исто вре ме но вр-

22) Ви со ки са вет ма ги стра ту ре Фран цу ске, Ита ли је и Пор ту га ли је рас по ла же сред стви ма за 
вр ше ње функ ци је.

23) Ви де ти: Сло бо дан Ву че тић, „Прет по став ке не за ви сно сти и са мо стал но сти су до ва и су-
ди ја“, Правниживот,бр. 12/1997, стр. 17.

24) Пре по ру ка ЦМ/Рец (2010)12 Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе о су ди ја ма: не за ви-
сност, ефек тив ност и од го вор ност. Ма ри ја на Пај ван чић ука зу је да Устав Ир ске члан 35 
став 5 ре гу ли ше да „пла та, су ди је не ће би ти сма ње на за вре ме ње го ве слу жбе. Уставно
правоуставнеинституције, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 
2005, стр. 292.

25) Европ ска по ве ља о ста ту ту за су ди је (1998).

26) Службени гласник РС, бр. 108/2013 од 7. де цем бра 2013. го ди не, при ме њу је се од 
1.1.2014. 
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ше ње функ ци је ко ју вр ше са дру гом функ ци јом, по слом или при-
ват ним ин те ре сом. Су ди ја ма је за бра ње но по ли тич ко де ло ва ње и 
суд ска власт би тре ба ло да бу де по ли тич ки не у трал на, не за ви сна 
и са мо стал на. По сле ни ци ма за ко но дав не и из вр шне вла сти, по-
сле ни ци ма ових по ли тич ких вла сти ни је за бра ње но да по ред сво-
је основ не функ ци је вр ше дру гу функ ци ју, по сао и сти чу до дат ни 
при ход.27) 

Од 1.1.2014. го ди не про јек то ва но је да у Ре пу бли ци Ср би ји 
бу де око 3.000 су ди ја и 800 ту жи ла цаи за ме ни ка ту жи ла ца, (ни је 
по пу ње но 8% су ди ја до ма ја 2014.), број су ди ја и ту жи ла цаје 0,7% 
од бро ја за по сле них у јав ном сек то ру (550.000), док у пра во су ђу 
за по сле но је око 17.000, што је 3% од укуп ног бро ја за по сле них 
у јав ном сек то ру. При ме на За ко на о ума ње њу не то при хо да ли ца 
у јав ном сек то ру у Ре пу бли ци Ср би ји у пра во су ђу ство ри ће ма ле 
ефек те у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

Су ди је и за по сле ни у пра во су ђу у Ре пу бли ци Ср би ји спрем-
ни су да до при не су опо рав ку, оздра вље њу др жав не за јед ни це у 
пе ри о ду кри зе, али се мо ра има ти у ви ду ста тус су ди ја, из у зет на 
про фе си о нал на од го вор ност, сло же ност по сла, на гла ше на од го-
вор ност и окол ност да је су диј ска функ ци ја не спо ји ва са дру гим 
функ ци ја ма и по слом, да је су ди ја ма за бра ње но сти ца ње до дат них 
при хо да те да се уште де мо гу оства ри ти уну тар по је ди них де ло-
ва пра во су ђа и бо љом ор га ни за ци јом суд ског си сте ма. Уко ли ко се 
вр ши сма њи ва ње пла та за по сле них у јав ном сек то ру, та да су ди је 
ко ји ма је за бра ње но сти ца ње до дат них при хо да, за раз ли ку од дру-
гих иза бра них и име но ва них ли ца, ко ји ма је до зво ље но сти ца ње 
до дат них при хо да, тре ба да за др же прет ход ни ни во пла та, од но сно 
да су ди је бу ду по след ња ка ри ка у „лан цу по сто ја ња“ ка да се при-
сту па сма њи ва њу пла те.

ЗАКЉУЧАК

Др жа ва тре ба да обез бе ди ста би лан си стем фи нан си ра ња 
суд ског бу џе та, по себ но су ди ја ко ји ак тив но оба вља ју ову функ ци-
ју или су у за слу же ној ми ро ви ни. И по сле пен зи о ни са ња, пен зи о-
ни са ни су ди ја је су ди ја. Су ди ја је по сту пао у ве ли ком бро ју пред-

27) Члан 194 став 4 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Са ша Га јин, Људскаправа,правносистем
скиоквир, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни он у Бе о гра ду, Бе о град 2011, стр. 11. Гор-
да на Га сми ука зу је да се прав ни си стем Европ ске уни је не пре кид но до гра ђу је ево ли ци-
јом од лу чи ва ња у дру гом и тре ћем сту бу са рад ње. ПравоЕвропскеуније, Уни вер зи тет 
Син ги ду нум у Бе о гра ду Фа кул тет за ту ри стич ки и хо те ли јер ски ме наџ мент, Бе о град 
2006, стр. 274.
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ме та, сло же ним пред ме ти ма, из ре као и нај те же кри вич не санк ци је 
у „име на ро да“, од лу чи вао о за јем че ним пра ви ма, основ ним сло-
бо да ма и имо ви ни стра на ка. Су диј ска функ ци ја у сми слу функ ци је 
рас пра вља ња и ре ша ва ња спо ро ва из ме ђу при пад ни ка јед не или 
ви ше др жа ва, јед на је од нај ста ри јих функ ци ја. Ва жна те ко ви на са-
вре ме не др жа ве је одва ја ње функ ци је ства ра ња пра ва, од су диј ске 
функ ци је при ме не пра ва.28) Тре ба ло је би ти стру чан, про фе си о на-
лан, од ва жан, до но си ти суд ске од лу ке и из ри ца ти за кон ске санк-
ци је, ко је од лу ке су по ста ле пра во сна жне и из вр шне, до но си ти го-
ди на ма број не од лу ке о ста ту сним од но си ма и имо ви ни стра на ка, 
за јем че ним пра ви ма и сло бо да ма гра ђа на.29) Др жа ва је ду жна да 
за шти ти лич ни и про фе си о нал ни ин те гри тет су ди ја ко је су до не-
ле ове пра во сна жне и из вр шне од лу ке и ма те ри јал ну си гур ност 
су ди ја у пен зи ји и њи хо вих породицa,ду жна да обез бе ди ста би-
лан си стем фи нан си ра ња свих су ди ја ко је ак тив но оба вља ју ову 
функ ци ју, ко ји ма је за бра ње но вр ше ње дру ге функ ци је и по сла, за-
бра ње но сти ца ње до дат них при хо да. Су ди је има ју пра во на пла ту 
у не про ме њи вом из но су, ко ја пред ста вља штит, бра ну од ути ца ја 
упли ва и при ти са ка по ли тич ких вла сти, по ли тич ких гру па, по је ди-
на ца, „моћ ни ка“ на од лу ке ко је до но се су ди је, у су прот ном то мо же 
би ти атак на не за ви сност и не при стра сност су ди ја.

Са мо ма те ри јал но не за ви сан су ди ја, нео п те ре ћен лич ном и 
ег зи стен ци јом сво је по ро ди це, мо же да се по све ти свом по зи ву, да 
мир но и без стра ха оба вља су диј ску функ ци ју.30) Про фе си о нал ност 
су ди ја је од ред ни ца ових по сле ни ка суд ског си сте ма,јер су су ди је 
обра зо ва не да во де по сту пак, утвр де чи ње нич но ста ње и при ме не 
про пи се, струч не, об у че не и оспо со бље не за су диј ски по сао. Ме-
ри ло ове про фе си о нал но сти су струч на спре ма, струч ни ис пит и 
ду жи на струч ног ис ку ства. 

Са мо стру чан су ди ја, ко ме је обeзб еђена лич на ма те ри јал на 
си гур ност и ма те ри јал на си гур ност ње го ве по ро ди це мо же би ти 
не за ви сан у свом ра ду и без гр ча оба вља ти сво ју функ ци ју. Су ди је 
су „чу ва ри прав де, сте кли су струч но, прав нич ко зна ње и обра зо-

28) Ко ста Ча во шки об ја шња ва да по сла ни ци као пред став ни ци на ро да мо гу да до не су за-
кон, али „не мо гу да га ту ма че“ и при ме њу ју, јер то је ствар зна ња, стру ке и на у ке ко јом 
рас по ла жу са мо они ко ји су до тог зна ња до шли уче њем и рад ним ис ку ством. „Вла да-
ви на пра ва и не за ви сно суд ство“, Правниживот, бр. 7-8/93, стр. 838. 

29) Ви де ти: H. J. Jentch,„Устав на жал ба“,Збиркарадова,ИРЗ,Бе о град 2006,стр. 100 и 212.

30) Ви де ти: Сло бо дан Ву че тић, „Прет по став ке не за ви сно сти и са мо стал но сти су до ва и су-
ди ја“, Правниживот,бр. 12/1997, стр. 17.
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ва ње, ко јим не рас по ла жу дру ги љу ди.31) Су ди ја је по след ња бра на 
и од бра на пра вед ног пра ва пред ан ти но ми јом за кон ског не пра ва. 
На тај на чин су ди ја уче ству је „упра вља њу“ прав дом.32) Су до ви су 
сре ди ште устав не и де мо крат ске др жа ве, не при ко сно ве не ин сти-
ту ци је ко је шти те вред но сти од ре ђе не за јед ни це, људ ска пра ва и 
сло бо де.33)

Ви со ки са вет суд ства де фи ни сан је као „не за ви сан и са мо-
ста лан ор ган“ ко ји до но си од лу ке „ве ћи ном гла со ва свих чла но ва“. 
Овај ко лек тив ни ор ган по ли ва лент ног ка рак те ра, од ре ђен је на чи-
ном свог из бо ра, струк ту ром чла но ва ко ји ула зе у ње гов са став, 
функ ци ја ма ко је оба вља и од го вор но шћу за по ве ре не му функ ци је. 
Ви со ки са вет суд ства мо ра да чу ва над ле жност су до ва, уло гу су диј-
ске функ ци је у окви ру вла да ви не пра ва и де мо кра ти је, да за шти ти 
вред но сти јед не др жав не за јед ни це, људ ска пра ва и сло бо де по је-
дин ца, да бри не о не за ви сно сти ма ги стра ту ре, сва ког ма ги стра та, 
да раз ли ку је гра ни цу из ме ђу рад них оба ве за ма ги стра та и њи хо ве 
од го вор но сти, да шти ти и ма те ри јал ну не за ви сност су до ва, су ди ја 
као га ран ци ју су диј ске не за ви сно сти и да вра ти поверењe гра ђа на 
у су до ве, су ди је, њи хов рад, чи тав суд ски си стем.
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TatjanaKandic

INCOMPATIBILITYOFJUDGEFUNCTION
ANDMATERIALINDEPENDENCEOF
JUDGESINTHEREPUBLICOFSERBIA

Resume
In com pa ti bi lity of jud ge fun ction me ans ina bi lity to per form si-

mul ta ne o usly the fun ction of jud ge and ot her fun ction and pur sue per-
so nal in te rests. Ma te rial in de pen den ce of co urts and jud ges gu a ran tee 
an in de pen dent po si tion wit hin con sti tu ti o nal system. Con sti tu tion of 
the Re pu blic of Ser bia from 2006 do esn’t in clu de pro vi sion abo ut ma-
te rial in de pen den ce of co urts and jud ges, it do esn’t in clu de pro vi si ons 
con cer ning which fun cti ons and jobs are in com pa ti ble to the jud ge fun-
ction, it is left to le gi sla ti ve fra me work. The sta te sho uld gu a ran tee sta-
ble fun ding system. It is for bid den for the hol ders of ju di cial po wer to 
per form ot her fun cti ons, which is not the ca se for the hol ders of le gi-
sla ti ve and exe cu ti ve po wer. That’s why jud ges’ sa la ri es sho uld be kept 
at the sa me le vel. Jud ges sho uld be last in a row when sa la ri es are cut 
down.
Key words:  in com pa ti bi lity of jud ge fun ction, ma te rial in de pen den ce of 

jud ges, in ter na ti o nal stan dards, sta ble system of fun ding, ad-
di ti o nal in co mes

* Овај рад је примљен 04. ју на 2014. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
03. сеп тем бра 2014. године.
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