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Сажетак
У ра ду се на сто ји ра све тли ти про блем ор га ни за ци је и по де ле 

вла сти у Ср би ји као те мељ ног прин ци па са вре ме не др жав но сти и 
прав не др жа ве без че га не ма оства ре ња основ них људ ских пра ва, 
за шти те по је ди на ца и афир ма ци је вред но сти пра ве де мо кра ти је. 
По се бан ак це нат је ста вљен на ана ли зу на че ла не за ви сно сти суд-
ске вла сти и да ли из вр шна власт има фак тич ку су пре ма ти ју над 
оста ле две гра не вла сти. За кљу чу је се, да из вр шна власт не са мо 
да има ути цај на оста ле две вла сти (за ко но дав ну и суд ску) већ их је 
пот пу но под ре ди ла ин те ре си ма вла да ју ћих пар ти ја што не ми нов но 
во ди ка де струк ци ји де мо кра ти је и раз град њи прав не др жа ве.
Кључ не ре чи: де мо кра ти ја, по де ла вла сти, прав на др жа ва, не за ви сно 

суд ство, из вр шна власт, над моћ ег зе ку ти ве. 
Пра во на жи вот је при род но свој ство чо ве ка. У усло ви ма 

дру штве но сти, од мах иза овог пра ва на до ве зу је се пра во на сло-
бо ду. Она је атри бут сва ког по рет ка али и од раз ква ли те та жи во та 
са про мен љи вим окви ри ма оства ре ња. Она је од раз до сто јан ства 
чо ве ка али и ње го вих рад њи у по гле ду из бо ра и вр ше ња де лат но-
сти у раз ли чи тим сфе ра ма ин ди ви ду ал ног и за јед нич ког жи во та. 
Ме ђу тим, сло бо да се и по свом циљ ном и са др жин ском опре де ље-
њу не мо же схва та ти нео гра ни че но. Она се мо ра схва та ти у свом 
ра ци о нал ном сми слу у усло ви ма по сто је ће дру штве но сти и оправ-
да но сти ње не ре а ли за ци је.
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Из ово га про из и ла зи да сло бо да мо ра би ти огра ни че на. Али, 
сло бо да ни је огра ни че на са мо чи ње ни цом усло ва дру штве но сти 
већ то огра ни че ње мо ра би ти са мо све сно ко је за со бом по вла чи и 
од го вор ност ти ту ла ра сло бо де. Сло бо да не зна чи са мо во љу јер би 
се пре тво ри ла у зло у по тре бу. Њу огра ни ча ва сло бо да дру гих је дин-
ки у дру штву. Ако би се сло бо да упо тре би ла за по вре ду сло бо де и 
пра ва дру гих он да би се пре тво ри ла у сво ју ира ци о нал ност. Сто га 
је сло бо да не раз двој на од од го вор но сти.

У сво јој ши ро кој сфе ри зна че ња сло бо да под ра зу ме ва и огра-
ни че ње у сми слу ње не под ре ђе но сти пра вед ним за ко ни ма. У том 
кон тек сту сло бо да под ра зу ме ва и вр ше ње вла сти у скла ду са за ко-
ном и уста вом као нај ви шим прав ним ак том. Али, ако се вр ше ње 
вла сти, у ма ком об ли ку она би ла, зло у по тре би он да се ја вља „ за-
кон ско не пра во“ што ди рект но угро жа ва чо ве ко ве сло бо де и на че-
ло пра вич но сти. Ан тич ко схва та ње сло бо де као при род ног пра ва 
из ни кло из уче ња грч ких со фи ста а раз ра ђе но у фи ло зоф ским де-
ли ма Пла то на и Ари сто те ла уте ме ље но је на прав ди као мо рал ној 
ка те го ри ји. Вре ме је зах те ва ло да љу раз ра ду те иде је. Та раз ра да 
под ра зу ме ва ла је и ње но ши ре зна че ње а то зна чи и у сег мен ти ма 
вр ше ња вла сти али и ње не кон тро ле. Ан тич ки, рим ски и сред њо-
ве ков ни ми сли о ци ни су озбиљ но раз ма тра ли мо де ле те кон тро ле. 
Те мељ ну иде ју дао је ен гле ски фи ло зоф Џон Лок а ње ну да љу раз-
ра ду из вр шио је Мон те ски је (Mon te squ i eu) у де лу О ду ху за ко на 
(De l`E sprit des lo is) још 1748. го ди не чи је по став ке и да нас чи не 
те мељ са вре ме них др жав них си сте ма.

Фор ми ра њем на ци о нал них др жа ва ство ре на је и ја ка др жав-
на власт. Она пред ста вља опа сност за са мо во љу, зло у по тре бу а 
ти ме и за чо ве ко ве сло бо де, по себ но ако се за сни ва на дис кре ци-
о ном пра ву уста но вље но за ко ном. Сто га је на че ло по де ле вла сти 
из ни кло као оте ло тво ре ње иде је огра ни че ња и кон тро ле др жав не 
вла сти. У тој по став ци кон тро ле др жав не вла сти кроз си стем по де-
ле вла сти по себ но зна чај ну уло гу има и прин цип не за ви сне суд ске 
вла сти.

ДОМАШАЈНАЧЕЛАПОДЕЛЕВЛАСТИ

Основ ни сми сао на че ла по де ле вла сти из ра жа ва се у иде ји 
оства ре ња сло бо да и вла да ви не пра ва. Са вре ме ни си но ним то га 
зна че ња из ра жа ва се кроз тер мин де мо кра ти ја и де мо кра ти за ци-
ја. Уоче но је да не ма демократиje без вла да ви не пра ва и прав не 
си гур но сти, без схва та ња пра ва као ло ги ке о до бром и ис прав ном 
и да не ма ста бил но сти на свим по љи ма : кул тур ном, еко ном ском, 
по ли тич ком, на уч ном.
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Да би се оства ри ла сло бо да, ну жно је по сто ја ње и ожи во тво-
ре ње по де ле вла сти јер, ка ко ис ти че Џејмс Ме ди сон (Ja mes Me di-
son), вр ше ње др жав не вла сти од стра не раз ли чи тих ор га на је ну-
жно за очу ва ње сло бо де.1) Да би то би ло мо гу ће, нео п ход но је да 
вр ше ње си сте ма вла сти бу де по ве ре но ор га ни ма ко ји за ви се је дан 
од дру гих. Пре ма Сен Жи сту „...ти ра ни раз је ди њу ју на род да би 
вла да ли, ви раз је ди ни те власт ако хо ће те да вла да сло бо да“.2) Из ме-
ђу но си ла ца си сте ма вла сти не сме да по сто ји од нос над ре ђе но сти 
и под ре ђе но сти већ од су ство хи је рар хиј ских од но са. „Не мо же би-
ти сло бо де уко ли ко су за ко но дав на и из вр шна власт по ве ре не ис тој 
осо би или те лу ма ги стра та, јер би мо нарх или се нат ко ји до но си 
од лу ке на ти ран ски на чин мо гао на исти на чин и да их из вр ша-
ва“.3) Ako би сва власт би ла кон цен три са на у ру ка ма јед ног ор га на 
он да би то во ди ло ка ле ги сла тив ној ег зе ква ту ри. Та ква фор му ла, 
пре ма Рaдбруху, во ди ла би ка „за кон ском не пра ву и над за кон ском 
пра ву“.4) Кон цен тра ци ја це ло куп не вла сти, за ко но дав не, из вр шне 
и суд ске у истим ру ка ма... „ оправ да но мо же би ти де фи ни са на као 
ти ра ни ја“.5) Сто га се мо же ре ћи да ...на че ло по де ле вла сти у свом 
осно ву има иде ју огра ни че ња и кон тро ле др жав не вла сти, од но сно 
ин сти ту ци ја ко је ту власт вр ше.6) 

Да би на че ло по де ле вла сти би ло оства ре но по треб но је да 
са ма др жав на власт бу де вр ше на од стра не ви ше не за ви сних ор га-
на, тј. кроз ви ше одво је них ин сти ту ци ја. Зна чи, ...на по де лу вла сти 
на во де, да кле, ка ко по ли тич ки та ко и прав но тех нич ки раз ло зи и 
те шко је ре ћи, с ор га ни за ци о ног гле ди шта, ко ји су од њих пре те-
жни ји.7) 

Прав но тех нич ки, но си о ци др жав не вла сти су ин сти ту ци је 
ко је вр ше по је ди не др жав не функ ци је – за ко но дав ну, из вр шну и 
суд ску. Ка да би по је дин ци би ли би ра ни или име но ва ни у те ин-

1) Ja mes Ma di son, „The Struc tu reof the Go u vern ment Must Fur nish the Pro per Checks and Ba-
lan ces Bet wen the Dif fe rent De part ments In den pe dent Jo ur nal“,1788. TheFederalistNo51, 
httpp://www.con stit tu tion.org/fed/fe de ra 5.htm.

2) Luj-An toan Sen-Žist,Републиканскеустанове, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1987, стр.187-
188.

3) Mon te squ i eu, TheSpritofLaws, Bo ok 11, http:/www.con stu tion.org/cm/sol_htm.

4) При то ме Rad bruh под за кон ским пра вом под ра зу ме ва оно што је у скла ду са при род ним 
пра вом: Gu stav Rad bruh, Филозофијаправа, Но лит, Бе о град, 1980. стр 50-57.

5) Јa mes Маdison, Fe de ra list, No 46, http://en.wi ki so ur se.org/wi ki/The_Fe de ra list_Pa perts/
No._46.

6) Гoран Мар ко вић, „Ак ту ел но сти и на че ло по де ле вла сти“, Правниживот, Удру же ње 
прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр.14/2009, стр. 514.

7) Ра ди мир Лу кић, Теорија државе и права, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град,1976, 
стр. 283.
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сти ту ци је у скла ду са сво јим из не тим ста во ви ма и ква ли те ти ма... 
и вр ши ли др жав не функ ци је без при ти ска и ор га ни зо ва них гру-
па ко је су мо но по ли са ле по ли тич ку моћ, на че ло по де ле вла сти би 
мо гло функ ци о ни са ти без опа сно сти да бу де из врг ну то у вла сти ту 
су прот ност.8)

Сми сао на че ла по де ле вла сти је сте да се обез бе ди вла да ви на 
пра ва и да се ак ти но си ла ца др жав не мо ћи под ве ду под пра во. Оно 
тре ба да обез бе ди вла да ви ну за ко на а не љу ди. Истин ски сим бол 
ци ви ли за ци је је прав на др жа ва. Ако је то оства ре но он да се спра-
вом мо же го во ри ти о пра вој де мо кра ти ји и прав ној др жа ви. Да би 
си стем по де ле вла сти мо гао да се ре а ли зу је би ло је по треб но да се 
стек ну два нео п ход на усло ва: пр ви услов је да је дру штве ни жи вот 
до сти гао од ре ђе ни сте пен раз во ја и зре ло сти по ли тич ких про це са 
од лу чи ва ња; и дру ги, да у том сте пе ну раз во ја дру штве них од но-
са ни је по сто ја ла мо гућ ност дру га чи јих де ло твор них ме ха ни за ма 
кон тро ле и огра ни че ња др жав не вла сти ма ни фе сто ва не у оли че њу 
мо нар ха. Бо ја зност да се вр ше ње др жав не вла сти мо же пре тво ри ти 
у са мо во љу је би ла пред у слов оства ре ња иде је по де ле вла сти.

Ис пу ње ност ових усло ва на сту пи ла је кра јем сред њег ве ка. С 
дру ге стра не, цен тра ли зо ва на ауто крат ска власт, због сво је кру то-
сти, пред ста вља ла је смет њу бр жем еко ном ском раз во ју и де мо кра-
ти за ци ји дру штва. Те жња ка учвр шће њу пар ла мен тар ног си сте ма 
вла сти, као осно ве по ли тич ког си сте ма, по ста ла је основ на иде ја 
во ди ља на пред них сна га од ре ђе них зе ма ља. Ре а ли за ци ја си сте ма 
по де ле вла сти свој до мен је нај пре учвр шћи ва ла у иде ји раз два-
ја ња ег зе ква ту ре и ле ги сла тив не вла сти и ус по ста вља ње њи хо ве 
ме ђу соб не рав но те же. На кон учвр шће ња пар ла мен тар ног си сте ма 
вла сти као осно ве по ли тич ког си сте ма, за ко но дав на власт је ши ри-
ла сво ја овла шће ња су жа ва ју ћи овла шће ња су ве ре на као но си о ца 
из вр шне вла сти све док ње го ва уло га ни је по ста ла ви ше про то ко-
лар на а су шти на из вр шне вла сти и овла шће ња ег зе ку ти ве се пре-
но си на вла ду као екс по нен та по ли тич ке ели те ко ја кроз из бо ре и 
ме ђу соб не до го во ре у пар ла мен ту успе ва да обез бе ди ве ћи ну.

Ра ди упот пу ња ва ња иде је о по де ли вла сти и суд ство је тре-
ба ло да до би је од го ва ра ју ћу по зи ци ју. Исти ни за во љу, суд ство је 
по сто ја ло још у Ан тич кој Грч кој, Ри му, па и у Сред њем ве ку. Еле-
мен ти про кла мо ва не не за ви сно сти су ди ја, у пи са ним за ко ни ма, 
сре ћу се у VII ве ку у Ви зан тиј ском пра ву за вре ме вла да ви не ца ра 
Ла ва III, ко ји је у су шти ни из вр шио при ла го ђа ва ње Ју сти ни ја но ве 
ко ди фи ка ци је рим ског пра ва, ко је је би ло не ра зу мљи во за нео бра-
зо ван на род и ства ра ло те шко ће у при ме ни. Ду ша нов за ко ник је 
про кла мо вао не за ви сност суд ства ти ме што је про пи сао: “на Са бо-

8) Го ран Мар ко вић, оп. цит., стр. 518.
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ру до нет за кон ја чи је од са мог ца ра; ако на пи ше пи смо Цар ство ми 
или из срџ бе или из љу ба ви, или из ми ло сти за не ко га, а то пи смо 
на ру ша ва За ко ник и ни је по прав ди и по за ко ну, ка ко пи ше За ко-
ник, су ди је том пи сму да не ве ру ју, са мо да су де и вр ше ка ко је по 
прав ди; све су ди је да су де по За ко ну пра во, ка ко пи ше у За ко ну а 
не по стра ху од Цар ства ми“9). Зар по сто ји бо љи до каз да су Ср би 
по зна ва ли на че ло по де ле вла сти знат но пре бур жо а ских ре во лу ци-
ја и њи хо вих те о ре ти ча ра.

Пра ви ло про кла мо ва не не за ви сне суд ске вла сти по сто ја ло 
је и у вре ме ка да пар ла мен тар на власт ни је ни по сто ја ла у свом 
функ ци о нал ном об ли ку већ ви ше про фор ме јер су и ег зе ква ту ра 
и ле ги сла ти ва фак тич ки би ле у ру ка ма су ве ре на. Но, крај Сред њег 
ве ка у том по гле ду до но си но ве про ме не а про цес тих про ме на тра-
је и да нас.

И у устав но-прав ној исто ри ји Кња же ви не Ср би је од Сре тењ-
ског уста ва из 1835. го ди не до да на шњих да на тај по јам не за ви сно-
сти су ди је је не из о став но угра ђи ван у устав и у нај ви ше др жав не 
ак те.10) Он је увео кли це пар ла мен та ри зма иако су за ко но дав на и 
из вр шна власт при па да ле Кне зу и Са ве ту. Уво ђе њем Са ве та зна-
чи ло је огра ни ча ва ње, кне же ве, до та да ап со лут не вла сти. У од-
ред ба ма тре ће гла ве, власт је по де ље на на за ко но дав ну, суд ску и 
из вр шну.Про пи са но је да су су до ви у из ри ца њу пре су де не за ви сни 
и су де по за ко ну.11)

Уло га суд ске вла сти је да кон тро ли ше по ступ ке из вр шне вла-
сти и спро во ђе ње за ко на. Ме ђу тим, иде ал но за ми шљен кон цепт 
по де ле вла сти био би спро во див у ли бе рал но схва ће ној др жа ви са 
ми ни мал ним апа ра том и где се др жа ва не ме ша у еко но ми ју и со-
ци јал ну по ли ти ку. Мо дер не др жа ве во де ак тив ну со ци јал ну и еко-
ном ску по ли ти ку и рас по ла жу са зна чај ним би ро крат ским апа ра-
том. Спро во ђе ње тих ак тив но сти је у ру ка ма из вр шне вла сти ко ја 
је ус пе ла да на мет не сво ју до ми на ци ју и над за ко но дав ним ор га-
ном, углав ном на не де мо крат ски на чин а у не ма лом бро ју слу ча-
је ва и кр ше њем основ них прав них прин ци па и при род них сло бо да 
чо ве ка. Из вр шна власт се кон цен три ше у ру ка ма по ли тич ке ели те, 
чи ји чла но ви во ђе ни пар тиј ским и лич ним ин те ре си ма, ма ње по ве-
за ни иде о ло шким иде ја ма на све на чи не на ме ћу сво је про гра ме и 
ре ше ња а без уна пред утвр ђе них стро гих пра ви ла по на ша ња. 

9) ЗаконикЦараСтефанаДушана, (чл. 72 и 72), Књи га III, пре вод при зрен ски, Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град 1997, стр. 149-151. 

10) Ве ра Мар ко вић, „Не за ви сност суд ства“, Правниживот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, 
Бе о град, бр. 13/2007, стр. 693.

11) Ви ше о то ме ви ди, Сла во љуб Јеф тић, Сла во љуб По по вић, Народнаправнаисторија, 
Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 2003, стр. 99-102.
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По ли тич ке стран ке у све ту, па и у Ср би ји, по ста ју све ви-
ше ор га ни за ци је чи ји је крај њи циљ не иде о ло шки већ еко ном-
ски. Ср би ја, за ка сни ла у вре мен ском рас ко ра ку тран зи ци је, до би ја 
мно штво по ли тич ких пар ти ја. На кон тзв. „де мо крат ских про ме на“ 
2000. го ди не, Ср би ја уме сто да кре не пу тем ду бље де мо кра ти за ци-
је и учвр шће ња си сте ма вла да ви не пра ва, по ста је кон гло ме рат пар-
ти ја и оли че ња њи хо ве по ли тич ке мо ћи. Прав на др жа ва за сно ва на 
на на че ли ма по де ле вла сти, не са мо да се не из гра ђу је већ на про-
тив, све ви ше раз гра ђу је – за ме њу је је пар тиј ски кон гло ме рат по-
ли тич ких стра на ка и њи хо вих на год би. Пра во и прав да, људ скост 
и те жња ка оп штем ин те ре су за ме ње ни су ак си о ми ма праг ма тич-
но сти по ли тич ке при пад но сти и те жњом ка лич ном успе ху за сно-
ва ном не на струч но сти, мо ра лу и те мељ ним вр ли на ма де мо крат-
ског дру штва већ на пол тро ни зму и ин те ре си ма крат ке по ли тич ке 
про ла зно сти. Све је то на ве ло по је ди не ауто ре да за кљу че ка ко је 
у до ми на тан про цес у Ср би ји – пар ти ји за ци ја, ства ра ње пар тиј ске 
др жа ве12). 

ПОЛИТИЧКЕСТРАНКЕИКОНЦЕНТРАЦИЈА
ИЗВРШНЕВЛАСТИ

Са вре ме но до ба из не дри ло је цен тра ли зо ва не по ли тич ке 
стран ке. Члан ство њи хо вих је дин ки ве за но је пр вен стве но еко ном-
ским ин те ре си ма уз ла ба ву ве зу иде о ло шко-по ли тич ких ин те ре са 
али уз при су ство пар тиј ске ди сци пли не на мет ну те од стра нач ких 
цен тра ла ко је од ре ђу ју и њи хо во по на ша ње у са мом пар ла мен-
ту.13)При то ме, опре де ље ност на ле ву или де сну оп ци ју не игра уло-
гу јер се све оне за кли њу у де мо кра ти ју и вла да ви ну пра ва.14)

Ства ра њем до бро ор га ни зо ва них стра на ка, ко је су се би при-
гра би ле и пра во при пад но сти ман да та (а не да ман дат при па да 
пред став ни ку-по сла ни ку) ство ре ни су усло ви за умрт вље ње за ко-
но дав не вла сти тј, за ње но ста вља ње под кон тро лу и пот чи ња ва ње 
из вр шној вла сти. На чел но, по де ла вла сти на за ко но дав ну, суд ску и 
из вр шну власт, фор мал но-прав но и да ље је при сут на, али са та квим 

12) Ви ди, Ве сна Пе шић, „Пар тиј ска др жа ва као узрок ко руп ци је у Ср би ји“, Република, 402-
405/2007, Бе о град; Урош Шу ва ко вић, „Пар тиј ска др жа ва: мо гућ но сти ње ног на стан ка 
и раз во ја на при ме ру са вре ме не Ср би је“, Теме, Уни вер зи тет у Ни шу, Ниш, 2/2009, стр. 
663-682

13) O ово ме ви ше: Ра до мир Лу кић, Политичкестранке, На уч на књи га, Бе о град, 1996, стр. 
9-10.

14) О ди ле ма ма ди ја лек тич ке ди хо то ми је пар ти ја раз ли чи те ор јен та ци је ви ди: Урош Шу ва-
ко вић, „Ди ле ме тра ди ци о нал не ди ја лек тич ке ди хо то ми је по ли тич ких пар ти ја на ле ви цу 
и де сни цу у са вре ме ном дру штву“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 4/2010, стр. 29-52.
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ви дом пар ла мен та ри зма у жи во ту до би ло је је дан но ви не сва ки да-
шњи сми сао и по све но ви али вр ло не га ти ван до ма шај. Рав но те жа 
ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве је уру ше на на ште ту ле ги сла ти ве. Пре-
власт ег зе ку ти ве тј, из вр шне вла сти је мо но по ли са ло по ли тич ку 
моћ ко ја је сво је те мељ но упо ри ште има ла у по ли тич ким стран ка-
ма. По ли тич ка стран ка (или са вез по ли тич ких стра на ка-ко а ли ци ја) 
ко ја је ус пе ла да обез бе ди про сту гла сач ку ве ћи ну у пар ла мен ту, 
сти че кон тро лу над обе гра не др жав не вла сти-за ко но дав ној и из вр-
шној. Прин цип по де ле вла сти оста је са мо уста вом про кла мо ва но 
на че ло.

Еви дент но је да по ли тич ке пар ти је по ста ју чвр шће и ор га ни-
за ци о но раз гра на ти је а ти ме и зна чај ни фак тор у од но су на но си-
о це вр хов не вла сти. Ти ме не фор мал но по ста ју и зна ча јан устав ни 
чи ни лац. Уко ли ко ус пе ју да обез бе де про сту пар ла мен тар ну ве ћи-
ну у по ли тич ком сми слу, по ста ју до ми нант на дру штве на гру па ко ја 
не до зво ља ва да ле ги сла ти ва и ег зе ку ти ва де лу ју не за ви сно јед на 
од дру ге или да уза јам но ути чу јед на на дру гу. Од нос за ко но дав не 
и из вр шне вла сти ви ше не про жи ма од нос рав но те же и уза јам не 
кон тро ле већ се ус по ста вља од нос под ре ђе но сти за ко но дав не вла-
сти из вр шној вла сти.

Ова кво пра ви ло по ста ло је до ми нант но не са мо у др жа ва-
ма ко је има ју уста но вљен пред сед нич ки си стем вла сти(Фран цу ска, 
Ру си ја и др.), већ и у зе мља ма где по сто ји чи сто пред став нич ки си-
стем (Ве ли ка Бри та ни ја). Ве ли ки део бри тан ских пи са ца на ла зи да 
по де ле вла сти не ма већ да пар ла мен тар ну вла ду од ли ку је про жи-
ма ње ле ги сла ти ве и ег зе ку ти ве и да у њу хо вом ме ђу соб ном од но су 
и не ма ни ин сти ту ци о нал них мо гућ но сти за ус по ста вља ње би ло 
ка кве рав но те же.15)

На ова кав на чин се на че ло по де ле вла сти фак тич ки за ме њу је 
пре ва гом из вр шне вла сти ако иста по ли тич ка ели та кон тро ли ше 
ве ћи ну ме ста у за ко но дав ном ор га ну и по себ но ако има свог пред-
став ни ка на ме сту ше фа из вр шне вла сти. Вла да по ста је нај моћ ни ји 
ор ган др жав не вла сти ко ја ствар но упра вља зе мљом.16) Та кав по-
ло жај вла де бит но ути че на оства ре ње на че ла по де ле вла сти. Овај 
на чин фор ми ра ња, из гра ђи ва ња и функ ци о ни са ња вла де као бит-
ног и вр хов ног управ ног ор га на вла сти, у име на ро да и на осно ву 
на род ног по ве ре ња, уз др мао је и раз био уче ње прав не те о ри је о 

15) Ви ше о то ме ви ди, Ли ди ја Ба ста, Политикауграницамаправа, Ис тра жи вач ко-из да вач-
ки цен тар ССО Ср би је и Ин сти ту та за упо ред но пра во, Бе о град, 1984, стр. 130-135.

16) Ла зар Мар ко вић,Парламентарноправо, Еко прес, Зре ња нин, 1991, стр. 67.
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по де ли јав не вла сти на за ко но дав ну, управ ну и суд ску, и на њи хо ву 
уза јам ну не за ви сност...17) 

Еви дент но је да кон цен тра ци ја вла сти во ди ка ње ној зло у по-
тре би и ти ра ни ји. Ме ђу тим, у ова квим си ту а ци ја ма прак тич но се 
ја вља и ти ра ни ја ег зе ку ти ве ко ја је и фор мал но ле ги тим на (вла ду 
би ра ју по сла ни ци) јер су пред став ни ци пар ла мен та ди рект но би ра-
ни од на ро да пу тем не по сред них из бо ра. Чла но ви пар ла мен тар них 
стра на ка се не усу ђу ју да до ве ду у пи та ње вла ди ну по ли ти ку. У 
Ср би ји је то по себ но из ра же но јер ман дат пар ла мен тар ног пред-
став ни ка, по себ но пре ко си сте ма блан ко остав ки, defacto при па да 
пар ти ји чи ји је он члан. Ово је омо гу ће но нај ди рект ни је – устав-
ном нор мом са др жа ном у чла ну 102. став 2 Уста ва Ре пу бли ке Ср-
би је из 2006. го ди не „ко ја је од су штин ског зна ча ја за од ре ђи ва ње 
ка рак те ра по ли тич ког си сте ма у на шој зе мљи“18) У оном по ли тич-
ким си сте ми ма где је члан пар ла мен та но си лац из бор ног ман да та, 
фор мал но, он мо же гла са ти не за ви сно од ста ва ње го ве пар ти је. Ме-
ђу тим, у ствар ном жи во ту то се не ће че сто де ша ва ти. Раз лог то га 
је што ако пред став ник по сту пи су прот но, не мо же ра чу на ти на 
по ли тич ко на пре до ва ње. Осим то га, због не до стат ка фи нан сиј ских 
сред ста ва те шко да мо же на сту па ти сам на из бо ри ма и фи нан си ра-
ти вла сти ту кам па њу.

Пре власт из вр шне вла сти, упр кос про кла мо ва ном на че лу по-
де ле вла сти, оства ру је се и на дру ге на чи не. У пар ла мен тар ним 
си сте ми ма вла да је прет по ста вље ни пред ла гач за ко на.19) Нај ве ћи 
број усво је них пред ло га по ти че упра во од вла де тј. ње них ми ни-
стар ста ва. При то ме, вла да од лу чу је ко је ће за ко не до не ти и са ста-
вља са др жи ну тек ста ко ји се у та квој вер зи ји, због уна пред обез-
бе ђе не ве ћи не у пар ла мен ту без про бле ма из гла са ва. По ред ово га, 
из вр шна власт има пра во до но ше ња прав них ака та са за кон ском 
сна гом (уред бе и дру ги оп шти ак ти), чи ме огра ни ча ва за ко но дав ну 
функ ци ју пар ла мен та. Та овла шће ња Вла да че сто ко ри сти а ни су 
рет ке ни си ту а ци је да се ак ти ма вла де (уред ба ма нај че шће) ме ња ју 
и са ми за ко ни или су спен ду ју од при ме не по је ди не за кон ске од-
ред бе. Ту се ја вља прав ни нон сенс да из вр шни ор ган не са мо да 
пре у зи ма уло гу за ко но дав ног ор га на већ има мо гућ ност да су спен-
ду је при ме ну по је ди них од ред ба за ко на што ди рект но во ди на ру-

17) Оп.цит., стр. 70.

18) Урош Шу ва ко вић, „Не ки аспек ти по ло жа ја по ли тич ких пар ти ја у но вом Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је“, Правниживот, Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 14/2007, стр. 
850.

19) Пре ма чл. 123. ст.1. тач. 4. Устав Ср би је (Сл. Гл. РС бр. 98/2006) про пи са но је да Вла да 
пред ла же На род ној скуп шти ни за ко не и дру ге оп ште ак те и да је о њи ма ми шље ње кад 
их под не се дру ги пред ла гач.
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ша ва њу на че ла по де ле вла сти. На ова кав на чин се ме ња и основ на 
за ко но дав на функ ци ја пар ла мен та ко ји све ви ше по ста је услу жни 
сер вис ег зе ку тив не вла сти.

У по сто ја њу јед не ова кве ан ти но ми је на ме ће се и па ра док-
сал ни еви денс ко ји уру ша ва и са мо на че ло по де ле вла сти али и 
по ста вља кру ци јал но пи та ње. Вр хов на власт про ис ти че из на ро да. 
Та ква власт је из вор на – су ве ре на и њу је ди но има за ко но дав на 
власт и шеф др жа ве ако је не по сред но би ран, јер га до би ја од на-
ро да. Ка ко он да мо же би ти оправ да но да за ко но дав на власт, ко ја 
је из раз во ље на ро да, бу де огра ни че на у вр ше њу др жав не вла сти 
од оних вла сти ко је ни су не по сред но би ра не од на ро да? Ако за ко-
но дав на власт по ти че не по сред но од на ро да и из раз је ње не во ље, 
он да она не би тре ба ла да бу де рав но прав на са оста ле две вла сти, 
по себ но не са из вр шном вла ћу. Ње на власт је из вор на, а не пре не-
се на јер по ти че од на ро да па је сто га и нај ле ги тим ни ја. Ло гич но је 
и да она бу де из над из вр шне вла сти.

У ствар ном жи во ту си ту а ци ја у том по гле ду је са свим дру га-
чи ја. Уло га из вр шне вла сти у мо дер ним си сте ми ма др жав не вла сти 
је то ли ко из ме ње на да она утвр ђу је и спро во ди по ли ти ку, док за ко-
но дав на власт има за да так да ту оили ти ку пре то чи у прав не нор ме 
и ти ме ство ри основ за ле гал ну при ме ну фи зич ке си ле. Уло га из вр-
шне вла сти је по ли тич ка и са сто ји се у од ре ђи ва њу прав ца и са др-
жа ја на ци о нал не по ли ти ке, док је уло га за ко но дав не вла сти прав на 
и са сто ји се у ства ра њу прав ног по рет ка чи ја је са др жи на у осно-
ви од ре ђе на по ли ти ком фор му ли са ном од стра не из вр шне вла сти...
Она са мо тре ба да у прав ну фор му за о гр не по ли тич ку од лу ку.20) 

Ова квом не при род ном по зи ци о ни ра но шћу из вр шна власт се 
уз ди гла на сте пен са мо стал ног и моћ ног ор га на вла сти- ко ји ра ди 
за сво је име и за сво ју од го вор ност, док је пар ла мент спао на уло гу 
по моћ ног ор га на вла ди ног, са глав ном функ ци јом да сво јим ауто-
ри те том по кри ва и оправ да ва вла ди не ак те.21) Сто ји чи ње ни ца да 
ако из вр шна власт упра вља и ру ко во ди јав ним по сло ви ма не мо же 
би ти спу та на ја ким кон трол ним сте га ма за ко но дав не вла сти. За ко-
но дав на власт тре ба да по ста ви прав не окви ре де лат но сти из вр шне 
вла сти. Ти ме би на че ло по де ле вла сти из ме ђу ове две гра не вла сти 
би ло у из ве сној ме ри очу ва но. Али, ако из вр шна власт ди рект но, 
пре ко пар ла мен тар не ве ћи не ути че и на са др жи ну за ко на, што је 
по ста ла уста ље на по ја ва са вре ме не ере, он да рав но те жа вла сти, не 
да је на ру ше на већ рав но те же и не ма ни ти се мо же ре ћи да за ко но-
дав на власт ства ра прав ни по ре дак.

20) Го ран Мар ко вић, оп. цит., стр. 527.

21) Ла зар Мар ко вић, оп. цит., стр. 351.
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УТИЦАЈИЗВРШНЕВЛАСТИНАСУДСТВО

Од ди рект ног ути ца ја из вр шне вла сти ни је оста ло иму на 
ни суд ска власт. У Ср би ји, суд ска власт је ко ли ко-то ли ко фор мал-
но ужи ва ла од ре ђе ну не за ви сност. На ше пра во при па да по ро ди-
ци пра ва ко је је за сно ва но на рим ској тра ди ци ји а уса вр ша ва но 
и раз ви ја но на ро ман ско-гер ман ској кон цеп ци ји из град ње прав-
них нор ми. Ме ђу тим, на кон дру гог свет ског ра та, због иде о ло шке 
опре де ље но сти про сто ри СФРЈ би ли су отрг ну ти ис под окри ља 
европ ске прав не ци ви ли за ци је. По сле ди це то га су се осе ти ле ка ко 
у нео д го ва ра ју ћој прав ној нор ма ти ви та ко и у вла да ви ни прав не 
не си гур но сти. Не ста бил ност пра ва би ла је из ра же на пре све га у 
про ме њи во сти и не ста бил но сти по је ди них за кон ских ре ше ња. То 
се од ра жа ва ло и у сфе ри при ме не за ко на у суд ским и управ ним 
по ступ ци ма...Фор ми ра на ре во лу ци о нар на свест на мет ну ла се као 
из вор пра ва што се од ра жа ва ло и на са др жи ну суд ских од лу ка. Она 
су слу жи ле као сред ство ле гал ног га же ња пра ва ка да је то од го ва-
ра ло ин те ре си ма од го ва ра ју ће по ли тич ке про ла зно сти.22) 

Исто ри ја др жав но сти је по ка за ла да је не за ви сност суд ске 
вла сти нај зна чај ни ја те ко ви на вла да ви не пра ва и де мо кра ти је. За то 
се и ка же, на ко јој ви си ни се на ла зи суд ство јед не зе мље, на том 
ступ њу је и кул тур на вред ност те зе мље. Дру гим ре чи ма, то је је-
дан од па ра ме та ра кул тур ног иден ти те та јед не зе мље.23) Ме ђу тим, 
и на кон ок то бар ских про ме на 2000. го ди не, у Ср би ји си ту а ци ја се 
на том пла ну ни је мно го про ме ни ла. Шта ви ше, мо гло би се ре ћи 
да се по ја ви ла сва ко днев на прав на не си гур ност.24) Фак тич ка не са-
мо стал ност суд ске вла сти је прак тич но оза ко ње на до но ше њем и 
фор мал них про пи са.

Фор мал на ге не за уки да ња суд ске не за ви сно сти ишла је по-
ступ но. Устав Ре пу бли ке Ср би је са др жа вао је на че ло о вла да ви ни 
пра ва и тро дел ној по де ли вла сти. У чл. 9. је би ло про пи са но да 
уста во твор на и за ко но дав на власт при па да На род ној скуп шти ни, 
из вр шна власт при па да Вла ди а суд ска власт при па да су до ви ма. 
За кон о су до ви ма Ре пу бли ке Ср би је (СлужбенигласникРС, 46/91, 
60/91, 18/92, и 71/92) у сво јим основ ним од ред ба ма про пи си вао 
је да суд ска власт при па да су до ви ма као са мо стал ним др жав ним 

22) Или ја Зин до вић, Методологијаитехникаизрадесудскиходлука, По слов ни би ро, Бе о-
град, 2010, стр. 7.

23) Сло бо дан Пе ро вић, „Из бе се де са отва ра ња два де се тог су сре та ко па о нич ке шко ле пра ва 
2007. го ди не”, Правниживот, бр. 1-2/2008, стр. 94.

24) Или ја Зин до вић, оп. цит., стр. 8.
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ор га ни ма, да су до ви суд ску власт вр ше не за ви сно, да је су диј ска 
функ ци ја стал на.

На кон про ме на од 2000. го ди не до нет је но ви сет за ко на и 
то: За кон о уре ђе њу су до ва, За кон о су ди ја ма, За кон о се ди шти ма 
и под руч ји ма су до ва и јав них ту жи ла шта ва и За кон о јав ном ту-
жи ла штву (сви об ја вље ни у СлужбеномгласникуРС бр. 63/2001). 
Чи ни ло се да на зна че ни за ко ни пред ста вља ју ве ли ки ис ко рак у 
оства ри ва њу на че ла о не за ви сно сти суд ске вла сти. Ис ти ца но је да 
они пру жа ју осно ву за ре фор му пра во су ђа ка ко у ор га ни за ци о ном 
сми слу у ци љу ус по ста вља ња ефи ка сни јег ра да суд ске вла сти, та-
ко и у из бо ру су ди ја-да се би ра ју по струч ном а не по по ли тич ким 
кри те ри ју ми ма.

Уста но вље ње Ви со ког са ве та пра во су ђа пред ста вљао је зна-
ча јан ко рак у афир ми са њу суд ске вла сти. Њи хов за да так је осми-
шљен као струч но про фи ли са ње ка дро ва за пра во су ђе и пред ла га-
ње за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва за ко но дав ној вла сти. Ти ме 
је уста но вље на прет по став ка да се су ди је би ра ју по струч но сти а 
не по при пад но сти по ли тич ким стран ка ма, што би ре зул ти ра ло не-
при стра сно сти у ра ду су ди ја.25)

Ме ђу тим, из вр шној вла сти очи глед но ни је од го ва ра ло не-
за ви сно суд ство. За по че те су ак тив но сти да се тра си ра ни пут из-
град ње не за ви сно сти суд ства „пре се че“ и суд ска власт ста ви под 
кон тро лу из вр шне вла сти. Та ко је већ у ју лу 2002. го ди не из ме њен 
За кон о су ди ја ма, ко ји је про пи сао да чла но ве Ве ли ког пер со нал ног 
ве ћа, уме сто да би ра Вр хов ни суд, ка ко је ра ни је би ло про пи са но 
за ко ном, са да име ну је На род на скуп шти на. Та ко ђе, из ме ње на је и 
од ред ба по ко јој се су ди ја би ра на пред лог Ви со ког са ве та пра во-
су ђа, већ је то пра во пре не то на над ле жни од бор при Скуп шти ни 
а са та квим ре ше њем да уко ли ко кан ди дат пред ло жен од Ви со ког 
са ве та не бу де иза бран, да он да над ле жни од бор пред ла же дру-
гог кан ди да та. Ти ме је од у зе то пра во Ви со ког са ве та пра во су ђа да 
пред ло жи но вог кан ди да та.

У сте за њу обру ча око суд ске вла сти и де тру и са њу на че ла 
не за ви сно сти на ко јем по чи ва и де мо кра ти ја и пра во суд ни си стем 
и вла да ви на пра ва, из вр шна власт је из ме ни ла и по сту пак из бо-
ра пред сед ни ка су до ва. Из бор пред сед ни ка су до ва из у зет је од по-
ступ ка за из бор су ди ја и про пи са но је да по сту пак за из бор пред-
сед ни ка су до ва спро во ди ми ни стар над ле жан за пра во су ђе, уме сто 
Ви со ког са ве та пра во су ђа.. Ми шље ње о кан ди да ти ма и пред лог, 
ми ни стар до ста вља над ле жном скуп штин ском од бо ру а овај да је 
пред лог На род ној скуп шти ни. На овај на чин, из по ступ ка за из бор 

25) Ве ра Мар ко вић, оп. цит., стр. 695.
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пред сед ни ка су до ва, ис кљу че на је суд ска власт. Из вр шна власт је 
та ко сте кла за кон ски основ да пред сед ни ке су до ва, прак тич но, би-
ра не по струч но сти већ по по ли тич кој „при пад но сти“.

До кле је ишла тен ден ци о зност из вр шне вла сти го во ри и 
чи ње ни ца да је из ме на ма за ко на би ло пред ви ђе но и да „за вре ме 
тра ја ња ман да та пред сед ник су да не мо же да оба вља су диј ску ду-
жност“. Ни ка ква по себ на прав на струч ност ни је би ла по треб на да 
би се мо гло ви де ти да је та ква од ред ба би ла не у став на. Же ља од 
ста вља ња под кон тро лу суд ске вла сти би ла је ја ча не са мо од очу-
ва ња основ ног прав ног ре зо но ва ња већ и од здра вог ра зу ма. Ипак, 
на при ти сак струч не јав но сти, од мах по до но ше њу ових од ред би, 
Устав ни суд Ср би је до нео је при вре ме ну ме ру ко јом је об у ста вио 
при ме ну ове од ред бе до оце не устав но сти исте, те је та ко ста вље на 
ван сна ге.

ПРАВНИОКВИР(НЕ)ЗАВИСНОСТИ
СУДСКЕВЛАСТИПОУСТАВУИЗ2006.ГОДИНЕ

Устав из 2006. го ди не26) је фор мал но-прав но у на че ли ма про-
кла мо вао прин цип не за ви сно сти суд ске вла сти. Та ко је у чл. 3. ст. 
2. на зна че но да „вла да ви на пра ва се оства ру је сло бод ним и не по-
сред ним из бо ри ма, устав ним јем ством људ ских и ма њин ских пра-
ва, по де лом вла сти, не за ви сном суд ском вла шћу и по ви но ва њем 
вла сти Уста ву и за ко ну“. И чла ном 4. ко ји про кла му је по де лу вла-
сти пред ви ђе но је да:

„ Прав ни по ре дак је је дин ствен. Уре ђе ње вла сти по чи ва на 
по де ли вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску. Од нос три гра-
не вла сти за сни ва се на рав но те жи и ме ђу соб ној кон тро ли. Суд ска 
власт је не за ви сна“.

У по гле ду не за ви сно сти суд ске вла сти сто је и од ред бе чла но-
ва: 146. ко ји про пи су је стал ност су диј ске функ ци је, 149. ко ји про-
пи су је да је су ди ја у вр ше њу су диј ске функ ци је не за ви сан и пот-
чи њен са мо Уста ву и за ко ну, 150. ко ји га ран ту је не пре ме сти вост 
су ди ја без њи хо ве са гла сно сти и сл.

По себ ну га ран ци ју не за ви сно сти суд ске вла сти тре ба ло је да 
пред ста вља и кон сти ту и са ње Ви со ког са ве та суд ства у јед ној но вој 
уло зи и то као са мо стал ног ор га на ко ји би обез бе дио и га ран то-
вао не за ви сност и са мо стал ност су до ва и су ди ја. Из бор су ди ја је 
(из у зев оних ко је се пр ви пут би ра ју за су ди је), из ме штен из над-
ле жно сти за ко но дав не вла сти и по ве рен овом „не за ви сном“те лу. 
Од укуп но је да на ест чла но ва, пред ви ђе но је да се шест чла но ва 

26) СлужбенигласникРС, бр. 98/2006.
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би ра из ре да су ди ја, је дан члан из ре да адво ка та, је дан про фе сор 
прав ног фа кул те та, стим што у са став по функ ци ји ула зи пред сед-
ник Вр хов ног ка са ци о ног су да, ми ни стар над ле жан за пра во су ђе и 
пред сед ник над ле жног од бо ра На род не скуп шти не.27)

Иако се на пр ви по глед сти че ути сак да је ова кво устав но ре-
ше ње пру жа ло га ран ци ју не за ви сно сти и са мо стал но сти овог ор-
га на, су штин ски то уоп ште ни је би ло та ко. Не ло гич но је да члан 
Ви со ког са ве та суд ства бу де ми ни стар пра во су ђа и пред сед ник 
над ле жног од бо ра за ко но дав ног ор га на. Ви ше је не го очи глед но, 
да се на тај на чин Ви со ки са вет суд ства ста вља под кон тро лу из вр-
шне вла сти а сам по сту пак ра да скла ња од очи ју јав но сти. Прак-
тич но, тај ност је (по пут ра да у ма сон ској ло жи) за га ран то ва на.

Не ло гич но је да је пред сед ник Вр хов ног ка са ци о ног су да 
ујед но и пред сед ник Ви со ког са ве та суд ства јер та кво ре ше ње не ма 
ни ка квог ло гич ког и прав ног оправ да ња, јер ако ни шта дру го, ра-
ди се о ду пли ра њу функ ци ја. Те две функ ци је су не спо ји ве. Пред-
сед ни ка Вр хов ног ка са ци о ног су да би ра Скуп шти на као и оста ле 
чла но ве Ви со ког са ве та суд ства (њих 8 и то 6 из ре да су ди ја, је дан 
из адво ка ту ре и је дан про фе сор са прав ног фа кул те та)28), што зна-
чи да је тај ор ган под ди рект ном кон тро лом из вр шне вла сти (ко ја 
пре ко ве ћи не у скуп шти ни кон тро ли ше и за ко но дав ну власт). Из 
све га ово га ја сно про из и ла зи да је на ова кав на чин уста но вље на 
кон тро ла из бо ра су ди ја и уоп ште рад овог ор га на, од стра не из вр-
шне вла сти.

Пре ма чл. 17. ст. 1. За ко на о ви со ком са ве ту суд ства про пи са-
но је да тај др жав ни ор ган од лу ке „до но си ве ћи ном гла со ва“. Да кле 
и Устав и за кон тра же да Ви со ки са вет суд ства има све чла но ве. 
Пред став ник из ре да про фе со ра ни је уоп ште иза бран а пред став-
ни ка адво ка ту ре ни је пред ло жи ло ле гал но те ло. Но и по ред то га, 
Ви со ки са вет суд ства је од лу чи вао иг но ри шу ћи за кон ске и устав не 
нор ме ту ма че ћи их ка ко му од го ва ра. Све то је чи ње но тај но без мо-
гућ но сти да се јав ност ин фор ми ше о то ме. У чл. 10. ст. 1. Уста ва из 
1990. го ди не, по сто ја ла је од ред ба: „рад др жав них ор га на је до сту-
пан јав но сти“. У Уста ву из 2006. го ди не, та кве од ред бе не ма. Али и 
ако не ма те од ред бе у чл. 1. је про пи са но да је Ре пу бли ка Ср би ја за-
сно ва на на вла да ви ни пра ва и ...на че ли ма гра ђан ске де мо кра ти је..., 
па је сход но то ме и би ло не спо ји во ге не рал но ис кљу чи ти јав ност 
из ра да др жав ног ор га на ко јем је устав по ве рио ад ми ни стра тив но 
упра вља ње суд ском вла шћу. Да би се оза ко ни ла не за ко ни тост у по-
сту па њу Ви со ки са вет суд ства је до нео По слов ник о ра ду и у чл. 5. 

27) Чл.153. Уста ва.

28) Чл. 10. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства (СлужбенигласникРС, бр. 116/2008).
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про пи сао „сед ни це Са ве та за тво ре не су за јав ност“, док је у чл. 12. 
про пи са но да су чла но ви ВСС ду жни „да чу ва ју тај ност по да та ка 
ко је је Са вет од ре дио тај ним“ и „да не от кри ва ју ко је ин фор ма ци је 
се од но се на про цес до но ше ња од лу ке Са ве та“.

Раз лог скри ва ња ова квог ра да од јав но сти на зна че ног пра во-
суд ног ор га на не тре ба по себ но об ја шња ва ти. Док је су ди је би рао 
за ко но дав ни ор ган, ко ји је из бор ни ле ги ти ми тет до био од на ро да, 
под пла штом ели ми на ци је ути ца ја на суд ску власт, тај по сао је по-
ве рен Ви со ком са ве ту суд ства ко ји се прак тич но на шао под ис кљу-
чи вом ин ге рен ци јом из вр шне вла сти и чи ји је рад скло њен од очи-
ју јав но сти.

У дру гој по ло ви ни 2009. го ди не Ви со ки са вет суд ства, под 
из го во ром ре фор ме пра во су ђа спро вео је ре и збор свих су ди ја. Од-
лу ку о ре и збо ру су ди ја на стал ну функ ци ју у су до ви ма оп ште и 
по себ не над ле жно сти Ви со ки са вет суд ства до нео је 16. де цем бра 
2009. го ди не и об ја вио у Службеном гласнику РС 17, де цем бра 
2009. го ди не. Та од лу ка је спи сак иза бра них су ди ја. Они ко ји ни-
су ре и за бра ни „оба ве ште ње“ о то ме до би ли су та ко што њи хо во 
име ни је би ло на спи ску ре и за бра них су ди ја. Ви со ки са вет суд ства 
ни јед ног не ре и за бра ног су ди ју ни је по звао да се из ја сни у ве зи са 
сум ња ма у њи хо ву струч ност, оспо со бље ност и до стој ност (об зи-
ром на прет по став ку „да су ди ја ко ји је би ран по ра ни јим про пи си-
ма и ко ји у вре ме из бо ра вр ши су диј ску ду жност, а при ја вио се на 
из бор у суд исте вр сте, од но сно истог сте пе на, ис пу ња ва кри те ри-
ју ме и ме ри ла“ Од лу ке о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма ме ри ла за оце ну 
струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти за из бор су ди ја и пред-
сед ни ка су до ва- чл. 13. ст. 1. Од лу ке).

У ин кви зи тор ском по ступ ку окри вље ни је мо рао да до ка зу је 
да је не вин а не да ту жи лац до ка зу је ње го ву кри ви цу. Пре зумп ци ја 
не ви но сти је би ла за ме ње на те зом пре зумп ци је крив ње. У по ступ-
ку пред Ви со ким са ве том суд ства ни мо гућ ност до ка зи ва ња не ви-
но сти (Вам) ни је омо гу ће на. Крив си и ту је крај. Про из и ла зи да 
је ин кви зи тор ски по сту пак, у од но су на по сту пак пред Ви со ким 
са ве том суд ства, ко ји је спро ве ден у 2009. го ди ни, уисти ну био де-
мо крат ски.

Да ствар бу де још чуд ни ја и ван сва ког прав ног ре зо на Ви-
со ки са вет суд ства је од би јао да не ре и за бра ним су ди ја ма до ста-
ви од лу ку о то ме. Иако је Ве не ци јан ска ко ми си ја (чи је ми шље ње 
у офи ци јел ним кру го ви ма има нај ве ћу прав ну сна гу а у на уч ним 
кру го ви ма нај ве ћи до мен прав ног ту ма че ња) у свом ми шље њу о 
На цр ту кри те ри ју ма и ме ри ла за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до-
ва у Ср би ји од 12-13 ју на 2009. го ди не (број 528/09) за у зи ма став да 
„сва ког по сто је ћег су ди ју са стал ном функ ци јом (би ло да се при ја-
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вљу је или не за ре и збор) тре ба ло би раз ре ши ти је ди но пу тем обра-
зло же не од лу ке, про тив ко је се мо же под не ти жал ба су ду“, Ви со ки 
са вет суд ства иг но ри ше та кво ми шље ње и упа да у пра ви вр тлог 
бе за ко ња и ра шо мо ни ја де.

Да не би оста ли без ика кве прав не за шти те а због ус кра ће-
ног пра ва за јем че ног уста вом, ви ше сто ти на не ре и за бра них су ди-
ја Устав ном су ду под но си устав ну жал бу про тив прет по ста вље ног 
ак та о не ре и збо ру су ди ја. Под при ти ском струч не јав но сти и ко-
нач но уви дев ши да та квим по на ша њем ди рект но кр ши од ред бе чл. 
32. ст.1., 36. и 60. ст. 4. Уста ва29) Ви со ки са вет суд ства од лу чу је да 
до не се од лу ку ве за но за ре и збор. Уме сто да та ква од лу ка бу де на 
ви си ни јед ног та квог ор га на и по фор ми и по из не тим прав ним ар-
гу мен ти ма Ви со ки са вет суд ства је под ле гао са мо во љи ис кри вље-
ног по и ма ња свог зна че ња и про из вољ но сти. Исту од лу ку је до-
ста вио на 837 адре са – не ре и за бра них су ди ја. У ис тој од лу ци ни је 
би ло ни име на ли ца на ко је се од лу ка од но си а ни по у ке о прав ном 
ле ку. Да ствар бу де још мор бид ни ја, од лу ка је за ве де на под истим 
бро јем пред ме та за свих 837 не ре и за бра них су ди ја као да су све 
су ди је под не ле јед ну за јед нич ку при ја ву на оглас. У ре ше њу, ко је 
има 16 стра на, у пр вих 15 стра ни ца су на ве де на име на и пре зи ме на 
не ре и за бра них су ди ја иза че га сле де па у шал ни раз ло зи и то исти за 
све не ре и за бра не су ди је. Да ли је Ви со ки са вет суд ства хтео да пру-
жи истин ско обра зло же ње или да по ку ша да по ни зи не ре и за бра не 
су ди је ни је те шко за кљу чи ти.

Иако је до но ше њем ова кве од лу ке по ло жен прав ни основ 
упо тре бе прав ног сред ства – жал бе Устав ном су ду, уви дев ши да 
ни је дан жа ли лац не зна раз ло ге због ко јих му је пре ста ла су диј-
ска функ ци ја и ка ко је по ста ло очи глед но да Устав ни суд не мо же 
про гу та ти та кав про пуст, на кон шест ме се ци Ви со ки са вет суд ства 
(под да ту мом од 14. 06.2010) до но си и до ста вља, по чев тек од ок-
то бра ме се ца 2010. го ди не, по је ди нач на ре ше ња за не ре и за бра не 
су ди је. У тим ре ше њи ма, раз ло зи не ре и збо ра за по је ди не су ди је 
су би ли ви ше не го ап сурд ни при че му су се на во ди ли по гре шни 
по да ци о ре зул та ти ма ра да а у не ким слу ча је ви ма и из ми шља ли 
раз ло зи све у ци љу да се оправ да та ква од лу ка по прин ци пу „ циљ 
оправ да ва сред ство“. На кра ју, уви дев ши да је све то ап сурд но и 
без оч но, пре ки ну то је са из ра дом по је ди нач них ре ше ња и за око 
300 не ре и за бра них су ди ја по је ди нач но ре ше ње ни је ни ура ђе но.

Ка ко је Устав ни суд у јед ном пред ме ту усво јио жал бу (слу-
чај Са ве љић), и у раз ло зи ма на вео шта Ви со ки са вет суд ства ни је 
ис по што вао у по ступ ку ре и збо ра (при че му је на го ве стио ка кве ће 

29) Чл. 32. ре гу ли ше пра во на пра вич но су ђе ње, чл.36. пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на 
прав но сред ство, а чл. 60. пра во на рад.
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од лу ке би ти и у дру гим пред ме ти ма), и има ју ћи у ви ду став зва нич-
ни ка Европ ске Уни је да по сту пак ре и збо ра ни је био де мо крат ски и 
у скла ду са за ко ном, из вр шна власт је, да би ства ри и да ље др жа ла 
ис кљу чи во под сво јом кон тро лом, по хит ном по ступ ку, у де цем бру 
2010. го ди не пред Скуп шти ну ста ви ла пред лог из ме на и до пу на 
За ко на о су ди ја ма. Из ме на ма, ко је су усво је не у Скуп шти ни уз ве-
ли ке кри ти ке струч не јав но сти, пред ви ђе но је да се жал бе не ре и-
за бра них су ди ја на олу ку (и оп шту и по је ди нач не) има ју сма тра ти 
при го во ром о ко јем ће по но во од лу чи ва ти Ви со ки са вет суд ства.30) 
Иако је на ова кав на чин ди рект но вр шен удар на Устав и прак тич-
но ме ња не ње го ве од ред бе, што је ап сурд но, из вр шну власт то ни је 
мно го за ни ма ло. Дру штво су ди ја Ср би је је под не ло ини ци ја ти ву 
за оце ну устав но сти тих од ред би али је Устав ни суд, по крат ком 
по ступ ку ту ини ци ја ти ву од ба цио. Опо зи ци ја у Скуп шти ни, ко ја је 
кри ти ко ва ла та кве из ме не, ни је ис ко ри сти ла пра во да (25 по сла ни-
ка) ста ви зах тев за оце ну устав но сти тих од ред би Устав ном су ду. 
Њи хо ва уло га се све ла на ја ло ву кри ти ку за ко ју се уна пред зна ло 
да не ће да ти ре зул та те.

Да би се по мо гло у раз ре ша ва њу про бле ма, об зи ром да су 
и зва нич ни ци Европ ске Уни је оштро ре а го ва ли на та кав по сту пак 
Ви со ког са ве та суд ства у ве зи тзв. ре фор ме пра во су ђа (да је би-
ло не пра вил но сти и да се исте мо ра ју от кло ни ти), Дру штво су ди ја 
Ср би је и ОЕБС, из ра ди ли су Смер ни це за при ме ну од лу ке о кри те-
ри ју ми ма и ме ри ли ма за по сту пак ре ви зи је не ре и за бра них су ди ја, 
и исти је до ста вљен Ко ми си ји ЕУ од ко је је до би је на са гла сност 
и ми шље ње да се ра ди о ко рект ном и пра вил но ура ђе ном до ку-
мен ту. Ме ђу тим, но во и за бра ни Ви со ки са вет суд ства, ко ји чи не и 
три ра ни ја чла на по функ ци ји (пред сед ник Вр хов ног ка са ци о ног 
су да, ми ни стар прав де и пред сед ник скуп штин ског од бо ра за пра-
во су ђе), не при хва та ју ћи та кав на црт, да на 23.05.2011. го ди не до-
но се сво ја Пра ви ла за при ме ну Од лу ке о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма 
и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти и 
за по сту пак пре и спи ти ва ња од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве-
та суд ства о пре стан ку су диј ске ду жно сти31). Иако се у чл. 3. ст. 
2. Пра ви ла про пи су је да се у по ступ ку пре и спи ти ва ња: за др жа ва 
прет по став ка да под но си лац при го во ра ис пу ња ва кри те ри ју ме до-
стој но сти, струч но сти и оспо со бље но сти из чл. 13. ст. 1. Од лу ке о 
кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти 
и до стој но сти за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва (у да љем тек-
сту: Од лу ка о кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма (СлужбенигласникРС, 

30) Ви ди чл.1. и чл.5. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о су ди ја ма (Службенигласник
РС, бр. 101/ 2010).

31) СлужбенигласникРС, бр. 35/2011
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бр. 49/09), у чл. 4., 5., и 6. Пра ви ла, ови су кри те ри ју ми раз вод ње ни 
и очи глед но се ишло да Ви со ки са вет суд ства за др жи пра во да дис-
кре ци о но и по сво јој во љи (чи тај пар тиј ској при пад но сти) од лу чи 
чи ју ће жал бу ува жи ти а чи ју не ће. Да ствар бу де ап сурд ни ја у чл. 
4. Пра ви ла уне та је од ред ба да се до стој ност мо же ис пи ти ва ти и 
ми мо оних по да та ка ко ји су на зна че на у ре ше њу о не ре и збо ру ко-
је је већ ра ни је до ста вље но су ди ја ма. По то ме, про из и ла зи да се 
и на кнад не при ту жбе до ста вље не по сле 16.12. 2009. го ди не мо гу 
узи ма ти у об зир и да ти пра во Ви со ком са ве ту суд ства да од би је 
жал бу. Прин цип за бра не „re for ma tio in pe i us„ у овом слу ча ју не ва-
жи. За ми сли мо ка ко из гле да ка да окри вље ни уло жи жал бу па бу де 
ка жњен што се жа лио и по ве ћа му се ка зна.

Ка ква се он да ре ви зи ја ре и збо ра не ре и за бра них су ди ја, са 
при ме ном ова квих про пи са и дис кре ци о них овла шће ња мо же уоп-
ште оче ки ва ти. Ако се ка же да је си ло ва на же на, при ли ком са слу-
ша ња као оште ће на пред су дом, по дру ги пут си ло ва на, он да ће то 
ва жи ти и за по сту пак ре ви зи је не ре и за бра них су ди ја пред но во и-
за бра ним Ви со ким са ве том суд ства. По ред ово га, еви дент на је још 
јед на кон ста та ци ја: „ре фор ма“ суд ства је ко нач но сру ши ла све ти 
прин цип су диј ске функ ци је – стал ност су диј ског по зи ва...Сру ше-
но је глав но обе леж је ра да су до ва – њи хо ва не за ви сност...су ди ја ма 
је ко нач но сло мље на кич ма, у њих се уву кла је за не си гур но сти и 
страх од по ли тич ких моћ ни ка.32) Су диј ска не за ви сност је по ста ла 
са мо про кла мо ва но на че ло уне то у Устав без свог ствар ног ожи во-
тво ре ња. Не у мо љи вост по ли тич ке вла сти је ја ча и од за ко на а же-
ља за по ли тич ким про чи шће њем суд ства опи јум ко јег се из вр шна 
власт ни је мо гла осло бо ди ти.

УСТАВНИСУДУСИСТЕМУ
ПОДЕЛЕВЛАСТИУСРБИЈИ

У по ли тич ко-прав ној те о ри ји ис ти че се да је истин ски сим-
бол ци ви ли за ци је оно што се зо ве прав на др жа ва. Она ле жи у...
прет по став ци по сто ја ња са ме ци ви ли за ци је...а њу чи ни за шти та 
по је ди на ца, да кле чо ве ка и ње го вих пра ва и сло бо да као и афир-
ма ци ја људ ских и дру гих вред но сти и те ко ви на са ме ци ви ли за ци-
је.33) Прав на др жа ва прет по ста вља, не са мо по сто ја ње уста ва ко ји 
за јем чу је и шти ти пра ва и сло бо де и дру ге вред но сти и те ко ви не 

32) Рат ко Мар ко вић „Суд ство - Ахи ло ва пе та др жа ве Ср би је“, http://www.su di je.rs/sr/ak tu el-
no sti/o-pra vo su dju/sud stvo-ahi lo va-pe ta...

33) Па вле Ни ко лић, «Уло га устав ног суд ства у си сте му прав не др жа ве“, Правниживот, 
Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр.12/2005, стр. 1083.
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ци ви ли за ци је и де мо кра ти је, већ и ње го во по сто ја ње. Без по сто ја-
ња уста ва, као га ран та пра ва и сло бо да не ма ни прав не др жа ве ни 
де мо кра ти је.

Да би се то оства ри ло устав се мо ра по што ва ти.34) Ву дро 
Вил сон је одав но при ме тио да се уста ву не ода је по што ва ње ле пим 
обо жа ва њем, а у Фран цу ској ва жи пра ви ло да устав ужи ва „su per 
le ga li te“. Ako се шти ти устав, он да се шти ти прав ни по ре дак, де-
мо кра ти ја и сло бо де и пра ва чо ве ка, под усло вом да је устав де мо-
крат ски. Устав је га ран ци ја пра ва.

У за шти ти и кон тро ли по што ва ња уста ва сва ка ко нај ва жни ју 
уло гу има суд ска за шти та. У зе мља ма где по сто ји устав ни суд (а то 
је у све ту ве ћи на зе ма ља) по себ ну уло гу у том ме ха ни зму за шти те 
има тај суд.

У ве зи све га то га, осно ва но се мо же по ста ви ти пи та ње где се 
у ме ха ни зму трој ства вла сти на ла зи устав ни суд, да ли он при па-
да суд ској вла сти, ко ја је ње го ва уло га у си сте му по де ле вла сти те 
да ли исти аде кват но до при но си за шти ти уста ва и про кла мо ва них 
пра ва, или је и он пре тво рен у сер вис из вр шне вла сти?

Ако се ана ли зи ра исто ри јат устав ног суд ства, мо же се за-
кљу чи ти да оно пред ста вља је дан по се бан ин сти ту ци о на ли зо ва ни 
ме ха ни зам за шти те уста ва и прав вне др жа ве. И устав Ср би је из 
2006. го ди не Устав ни суд сме шта ван си сте ма ор га ни за ци је вла сти: 
за ко но дав не, из вр шне, суд ске. У чл. 166. ст. 1. Уста ва ко ји од ре ђу је 
по ло жај устав ног су да про пи са но је:

„Устав ни је са мо ста лан и не за ви сан др жав ни ор ган ко ји шти-
ти устав ност и за ко ни тист и људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де.“

Из ове од ред ни це се мо же за кљу чи ти сле де ће:Устав ни суд не 
пред ста вља део ор га ни зо ва не суд ске вла сти. Он ни је део пра во суд-
ног си сте ма већ је смо ста лан и не за ви сан и из ван све три вла сти. 
Ње го ва је функ ци ја по себ на-га ран ци ја при ме не уста ва. При то ме...
устав ни суд ни је ор ган ко ји ства ра пра во у би ло ком сми слу ре чи, 
већ ор ган ко ји обез бе ђу је да то пра во бу де за сно ва но у крај њој ли-
ни ји, на уста ву као lexsuperioru.35)Устав ни суд не мо же од ред бе 
за ко на да ме ња, до пу њу је ни ти да це ни ње го ву це лис ход ност. Он 
мо же са мо да оце њу је њи хо ву ле гал ност. Иста си ту а ци ја је ка да 
оце њу је суд ске од лу ке.

Иако има у свом на зи ву тер мин „суд“, а у не ким еле мен ти ма 
на ли чи ре дов ном су ду, Устав ни суд не пред ста вља део ме ха ни зма 

34) Од ре ђе не од ред бе Уста ва, по себ но оне ко је ре гу ли шу људ ска пра ва, мо гу се ди рект но 
при ме њи ва ти тј. за ње го ву им пле мен та ци ју ни је неп ход но да бу ду до не ти по себ ни за ко-
ни.

35) Па вле Ни ко лић, оп. цит., стр. 1083.
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ре дов ног суд ства ни ти има та кве ин ге рен ци је. Раз лог ле жи не са мо 
у то ме што се пред устав ним су дом спро во ди је дан дру га чи ји по-
сту пак, по од ре ђе ним еле мен ти ма раз ли чит од по ступ ка пред ре-
дов ним суд ством и што су ди је у Устав ном су ду, по пра ви лу, ни су 
су ди је од ка ри је ре, већ и у чи ње ни ци да су од лу ке Устав ног су да по 
свом ка рак те ру спе ци фич не. Њи хо во деј ство је ergaomnes, пре ма 
сви ма тј. оп ште о ба ве зу ју ће.36) И ако не ма ме ха ни зма спро во ђе ња 
истих, оне се спро во де.

Устав ни суд ужи ва нај ве ћи сте пен не за ви сно сти. На то ука-
зу је и при ро да ман да та и иму ни те та су ди ја а и по зи ци ја ко ја му је 
да та уста вом у од но су на оста ле гра не вла сти. Нај зад, Устав ни суд 
ни је од го во ран ни пред јед ним ор га ном, ни ти би ло ко ји ор ган рас-
по ла же би ло ка квом санк ци јом пре ма ње му и ње го вим од лу ка ма.37) 

Из ово га про из и ла зи да је устав но суд ство ви ша власт у од-
но су на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску, а без по себ но из ра же не 
вла сти. Као та ква она је нај ма ње опа сна али ауто ри та тив на. Устав-
ни суд не ма ни ка ква овла шће ња пре ма дру гим ор га ни ма. Осим то-
га, и он се на ла зи под Уста вом јер би...би ло не спо ји во са су шти ном 
прав не др жа ве, ако би устав ни суд био из над Уста ва. Тач но је да у 
вр ше њу сво је функ ци је устав ни суд ту ма чи од ред бе Уста ва, али је 
тач но и то да је у том по гле ду стро го ве зан за текст Уста ва у ко ме 
мо же и мо ра да тра жи са мо ње го во пра во зна че ње и објек тив ну са-
др жи ну и ни шта ви ше.38)

Очи глед но је да устав ни суд има ва жну уло гу у си сте му прав-
не др жа ве. Он се на ла зи на бра ни ку за шти те Уста ва али и пра ва и 
сло бо да чо ве ка и гра ђа ни на. Зна чи, де мо кра ти ја и прав на др жа ва 
прет по ста вља ју по сто ја ње устав ног суд ства а устав но суд ство има 
уло гу да шти ти де мо кра ти ју и пра ва и сло бо де од ре ђе не уста вом. 
Са мо та кав Устав ни суд има пу ну афир ма ци ју у оства ре њу ње го ве 
истин ске уло ге и функ ци је.

Ме ђу тим, да ли у Ср би ји Устав ни суд у пот пу но сти оства ру-
је сво ју про пи са ну уло гу, или у из ве сним си ту а ци ја ма пред ста вља 
са мо леп де кор на по ли тич кој по зор ни ци и се бе пре тва ра у јед ну 
сте рил ну ин сти ту ци ју и сер вис из вр шне вла сти. Ако се ана ли зи ра-
ју ње гов са став и ре зул та ти по сту па ња у де ло кру гу ње го ве над ле-
жно сти, сти че се ути сак да је ова дру га кон ста та ци ја ис прав ни ја. 
Као пр во, сам из бор су ди ја је не а де кват но од ре ђен-пет су ди ја (од 
пред ло же них 10 кан ди да та) по ста вља Пред сед ник ре пу бли ке- да-
кле из вр шна власт а пет би ра Скуп шти на (на ко ју ути цај има Вла-

36) Чл. 166. ст. 1. Уста ва.

37) Па вле Ни ко лић, оп. цит., стр. 1084.

38) Ибид.
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да јер има гла сач ку ве ћи ну у Скуп шти ни), пет су ди ја име ну је оп-
шта сед ни ца Вр хов ног Ка са ци о ног су да Ср би је (чл. 178 Уста ва). 
из ово га про из и ла зи да о из бо ру од но сно име но ва њу де сет су ди ја 
ди рект но од лу чу је из вр шна власт.

Пра ви ло је да се за су ди је Устав ног су да би ра ју „нај бо љи од 
нај бо љих“. Има ју ћи у ви ду са став су ди ја са да шњег Устав ног су да 
мо гу се спра вом стаљ ви ти ре зер ве у по гле ду ка па ци те та по је ди-
них су ди ја да од го во ре ком плек сно сти по сла ко је за со бом по вла чи 
је дан та кав ранг су ди је. Ово се пре све га мо же и мо ра по сма тра ти 
кроз при зму про фе си о нал не ка ри је ре и по сла ко ји су оба вља ли та 
ли ца пре не го што су до шли до јед не та ко зна чај не и од го вор не 
функ ци је. Мо жда би се оправ да ње мо гло на ћи у па ра диг ми „што 
го ре то бо ље“, али се до бро зна че му то во ди и ко ме слу жи.

Иако је Устав ни суд не за ви сан др жав ни ор ган и ван ор га ни-
за ци је суд ске вла сти, у ре ша ва њу зах те ва и он би мо рао по што ва-
ти од го ва ра ју ћи ре до след у њи хо вом ре ша ва њу. Ме ђу тим, ви ше је 
не го очи глед но да се од ре ђе ни пред ме ти уоп ште не ре ша ва ју иако 
је из ра же на ве ро ват но ћа да је у ве зи истих при сут на по вре да Уста-
ва или за ко на, јер то не од го ва ра из вр шној вла сти. Устав ни суд је 
до нео зна ча јан број од лу ка у ко ји ма је утвр ђе но да је до шло до по-
вре де пра ва су ђе ња у ра зум ном ро ку (чл. 6. Европ ске кон вен ци је за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да – пра во на пра вич но 
су ђе ње), па се при све му то ме ства ра је дан па ра докс да се до но се 
та кве од лу ке а сам Устав ни суд по вре ђу је то пра во. Сто га се осно-
ва но по ста вља пи та ње да ли у по је ди ним си ту а ци ја ма Устав ни суд 
пред ста вља нај зна чај ни ју ин сти ту ци ју прав не др жа ве или са мо леп 
де кор на ап сурд ној по ли тич кој по зор ни ци Ср би је. 

Устав ни суд ни је ор ган у си сте му ор га ни за ци је суд ске вла сти 
па сто га и не ма овла шће ња во ђе ња по ступ ка пу не ју рис дик ци је. 
Пре ма чл. 89. За ко на о устав ном су ду39) пред ви ђе но је да Устав ни 
суд по ни шта ва од лу ке (не уки да што би мо жда би ло оправ да ни је), 
што је у ди рект ној су прот но сти са по ло жа јем Устав ног су да (чл. 
166. Уста ва), али и са чл. 143. Уста ва ко ји од ре ђу је вр сту су до ва 
и чи ње ни цу да је Вр хов ни ка са ци о ни суд нај ви ши суд у Ре пу бли-
ци Ср би ји. Ако Устав ни суд ни је са став ни део суд ске вла сти он да 
не би ни мо гао по ни шта ва ти од лу ке ре дов них су до ва већ би са мо 
мо гао кон ста то ва ти по вре ду пра ва по во дом устав не жал бе а што 
би био основ за по на вља ње по ступ ка пред над ле жним су дом јер 
је суд ском од лу ком по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе. 
Са ова квом ре гу ла ти вом За ко на о Устав ном су ду, чи је од ред бе су 
у из ве сном сми слу кон тра дик тор не од ред ба ма Уста ва (чл. 166.) 
Устав ни суд се, као не суд ски др жав ни ор ган, ста вља као не ка кав 

39) СлужбенигласникРС, бр. 109/2007.
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ре ви зиј ски над суд ко ји мо же по ни шти ти и од лу ку Вр хов ног ка са-
ци о ног су да.

Упр кос ова квим прав ним не ло гич но сти ма, Устав ни суд је 
до но сио од лу ке ко ји ма је по ни шта вао од лу ке су до ва (па и Вр хов-
ног ка са ци о ног су да), што си гур но не до во ди до учвр шће ња прав-
не др жа ве и де мо кра ти је. Та ква прак са мо же да до при не се са мо 
кри зи пра ва, прав ној не си гур но сти и вла да ви ни днев не по ли ти ке.

IlijaZindovic

PROBLEMOFTHEINDEPENDENCEOFJUDICIARY
INTHEPOLITICALSYSTEMOFSEPARATION
OFPOWERSINCONTEMPORARYSERBIA

Summary
This pa per at tempts to cla rify the pro blem of or ga ni za tion and 

di vi sion of po wer in Ser bia as a fun da men tal prin ci ple of mo dern go-
vern ment and the ru le of law wit ho ut which no re a li za tion of ba sic hu-
man rights, pro tec tion of in di vi du als and the af fir ma tion of the va lue of 
true de moc racy can exist. Spe cial emp ha sis is pla ced on analyzing the 
prin ci ple of in de pen den ce of the ju di ci ary and asking if the exe cu ti ve 
branch has the de fac to su per i o rity over the ot her two bran ches. The 
con clu sion is that the exe cu ti ve not only has im pact on two ot her aut-
ho ri ti es (le gi sla ti ve, and ju di cial), but it has com ple tely sub or di na ted 
them to the in te rests of the ru ling party, which ine vi tably le ads to the 
de struc tion of de moc racy and the bre ak down of ru le of law.
Key words: de moc racy, se pa ra tion of po wers, ru le of law, in de pen dent ju di ci-

ary, exe cu ti ve, exe cu ti ve su pre macy.
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од лу ка пр вог са ста ва Ви со ког са ве та суд ства о пре стан ку су диј ске ду жно-
сти (СлужбенигласникРС,бр. 35/2011)

Resume
Cul tu ral and ci vi li za ti o nal he ri ta ge of a com mu nity is ma ni fe sted 

in the re a li za tion of in di vi dual fre e dom, to le ran ce, re spect of the ru le 
of law and le gal se cu rity. In the con text of re a li za tion of all the se three 
va lu es the prin ci ple of se pa ra tion of po wers and in de pen den ce of the ju-
di ci ary are an es sen tial pre con di tion-con di tio si ne qua non. Ot her wi se, 
the re will be ne it her true de moc racy nor it will co me to the re a li za tion 
of rights and ju sti ce as the proc la i med vir tu es of a de moc ra tic so ci ety. 
Fre e dom sho uld be con si de red from the stand po int of ob jec ti ve law and 
ju sti ce as a pi vo tal vir tue of so ci ety. Law is a real gu a ran tee of fre e dom 
as it sho uld not in it self be an aim. Exer ci se of aut ho rity me ans exer ci-
sing of po wer and if it exists in or der to ac hi e ve rights and de moc racy, 
then we can talk abo ut the ru le of law and le gal se cu rity. 

All this can not be ac hi e ved wit ho ut re spect of the prin ci ple of 
in de pen den ce of the ju di ci ary. The ju di cial po wer is the one that sho-
uld con trol ot her two aut ho ri ti es: the le gi sla ti ve and the exe cu ti ve and 
the ap pli ca tion of the law cre a tes a wall of le gal cer ta inty. It sho uld not 
be po li ti ci zed and su bjec ted to the pres su re be ca u se the old ada ge says 
that when po li tics en ters the co ur tro om, Ju sti ce pops out of the win dow.

In Ser bia, the di ver gen ce bet we en what is said and what is at ta i-
na ble is ob vi o us.

Ho we ver, our system sha res the fa te of ge ne ra lity of the di ver-
sity but al so as part of the who le shows a cer tain spe ci fi city. No one 
may spe ak abo ut the in sta bi lity of law, but we can talk abo ut the ru le 
of le gal un cer ta inty. It is vi si ble at every step. Laws are put abo ve the 
con sti tu tion and by le gal norms the con sti tu ti o nal pro vi si ons are de ro-
ga ted. Vo la ti lity and in sta bi lity of cer tain le gal pro vi si ons ha ve be co me 
a daily oc cur ren ce and the re tro ac ti vity in the ap pli ca tion of laws ru le. 
This phe no me non can be cal led li ving in le gal un cer ta inty, but the re is 
one con stant un cer ta inty when an in sti tu tion, which by the ir na tu re sho-
uld last for se ve ral years, he re is dying at the very ti me of its in cep tion. 
Un der the pre text of lu stra tion and the al le ged re-elec tion the party’s 
re mo val of un fit jud ges hap pens. Mo ral-po li ti cal su i ta bi lity has been 
re pla ced by the word wort hi ness, wit ho ut any pos si ble clo ser de fi ni tion 
of the term. 

Jud ges are sug ge sted how to jud ge by the exe cu ti ve. In ca se of 
di so be di en ce, the sta te ments that the re is no pres su re on the ju di ci ary 
are pu blis hed and the ini ti a ti ves for the re mo val of re cal ci trant jud ges 
are sub mit ted. The in de pen den ce of the ju di ci ary be co mes an ab stract 
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noun. Pro fes si o nal cer ti fi ca tion of jud ges be co mes an ob stac le and wor-
thless com pa red to party iden ti fi ca tion, which spe aks of the fact that 
the party is abo ve co un try and party in te rest is abo ve the law. At the 
sa me ti me all the par ti es, both right and left ori en ta tion, swe ar to de-
moc racy and the ru le of law. But, in stead of de moc racy, the re is par toc-
racy. At the sa me ti me ar ro gant be ha vi or of the exe cu ti ve (the party) 
go vern ment in di ca tes not only the ab sen ce of ba sic cul tu re but al so the 
exi sten ce of pas si ons li ke re li gi o us fer vor of so me sects. Po li ti cal Em-
pi re craw led up in to all the vi tal fun cti ons of so ci ety and bro ke all the 
co lumns of ba lan ce. In bi o logy and me di ci ne, such a phe no me non we 
know by its na me. When it starts to en dan ger li fe, it must be sur gi cally 
re mo ved.

Wit ho ut ju di cial in de pen den ce, the re a li za tion of rights and ju-
sti ce, proc la i med as the fun da men tal vir tu es of a de moc ra tic so ci ety, is 
im pos si ble. Di rect elec tion of mem bers of the High Co urt by the pe o-
ple (as well as mem bers of the Na ti o nal As sembly) in the ab sen ce of 
exe cu ti ve po wer wo uld, to so me ex tent, eli mi na te the in flu en ce of the 
exe cu ti ve po wer on the Co urt and this wo uld con tri bu te to the ac hi e-
ve ment of the proc la i med prin ci ple of se pa ra tion of po wers. One need 
not re ject the idea that ba sic co urt jud ges are al so elec ted di rectly by the 
pe o ple thus the ir le gi ti macy wo uld be ori gi nal. Such a pro ce du re sho-
uld be fo re seen for the jud ges of the Con sti tu ti o nal Co urt with the fact 
that it must lay down cle ar cri te ria in terms of ex per ti se and abi lity to 
per form the se fun cti ons. 

Every de moc ra tic so ci ety tri es to bu ild the ru le of law and 
le gal se cu rity. The de gree of re a li za tion of hu man rights and fre e-
doms are the re sult of the ru le of the se ru les. In a truly de moc ra tic 
co un tri es it is tried as much as pos si ble to bu ild a ge ne ral-real 
ideal of se pa ra tion of po wers and in de pen den ce of the ju di ci ary. 
In Ser bia, an in de pen dent ju di ci ary in the con text of a three-part 
di vi sion of po wers, ru le of law and le gal cer ta inty ha ve only been 
ab stract no uns so far.. 

* Овај рад је примљен 24. октобра 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 16. новембра 2011. године.
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