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МОДЕЛ ШВАЈЦАРСКОГ ФЕДЕРАЛИЗМА  
Сажетак

Са ши ре њем Европ ске уни је ка ју го и сто ку, од но сно 
у прав цу мно штва чла ни ца бив ше Ју го сла ви је, вр ло 
је ве ро ват но да ће се ње не ин сти ту ци је, ко је се ка
рак те ри шу су прот но сти ма и не јед на ко шћу, по ка за
ти као не спо соб не за су о ча ва ње са те ре том ко ји са 
со бом но си јед на ефи ка сна и де мо крат ска вла да ви на. 
Европ ска уни ја мо ра ће да ре а гу је бр зо ка ко би се ре ши
ла ин хе рент ног де мо крат ског де фи ци та ко ји по сто
ји у ње ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. Ако же ли да 
укло ни јаз ко ји је на стао из ме ђу ње них ин сти ту ци ја и 
би рач ког те ла, Европ ска уни ја (ЕУ) мо ра ће су штин
ски да ре ор га ни зу је струк ту ру да тих ин сти ту ци ја. 
При бли жа ва њем иде је про ши ре ња ЕУ ствар но сти, 
овај фун да мен тал ни зах тев по ста ће не из бе жан, уко
ли ко но ва, про ши ре на ЕУ же ли да из бег не па ра ли зу 
или мо гу ћи ко лапс. Швај цар ска пред ста вља иде ал ни 
при мер за Европ ску уни ју ка ко да ре ши про блем ре
фор ме сво јих не де мо крат ских ин сти ту ци ја. Па ра ле
ле из ме ђу ЕУ и Швај цар ске ве о ма су упа дљи ве, јер су 
обе са ста вље не из гру па ко је го во ре мно штво је зи ка, 
као и из кон гло ме ра та су ве ре них ен ти те та, од ко јих 
сва ки по се ду је је дин стве ну исто ри ју и кул ту ру. Фе де
ра ли зам уоп ште, као и швај цар ски спе ци фи чан об лик 
фе де ра ли зма (ко о пе ра тив ни фе де ра ли зам), пред ста
вља ју нај бо ље ре ше ње за ре ша ва ње де мо крат ског де
фи ци та ко је тре нут но тру је ин сти ту ци је ЕУ. 
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УВОД

Sа ши ре њем Европ ске уни је ка ју го и сто ку, од но сно у прав цу 
мно штва чла ни ца бив ше Ју го сла ви је, вр ло је ве ро ват но да ће 

се ње не ин сти ту ци је, ко је се ка рак те ри шу су прот но сти ма и не јед-
на ко шћу, по ка за ти као не спо соб не за су о ча ва ње са те ре том ко ји 
са со бом но си јед на ефи ка сна и де мо крат ска вла да ви на. Слич ни 
при ме ри мо гу се на ћи у исто ри ји: по зна то је да је ши ре ње ста ре 
Хаб збур шке мо нар хи је до при не ло ње ном пре тва ра њу у не ја ку и 
не е фи ка сну др жа ву, ко ја се на шла у си ту а ци ји да тре ба да упра вља 
уве ћа ним бро јем ста нов ни штва са раз ли чи тим прох те ви ма. Ако 
ЕУ же ли да из бег не суд би ну Хаб збур шке мо нар хи је, мо ра ће бр зо 
да ре а гу је ка ко би се ре ши ла де мо крат ског де фи ци та ко ји је при-
су тан у ње ним по ли тич ким ин сти ту ци ја ма. 

Пре ма де фи ни ци ји по ли ти ко ло га и чу ве ног струч ња ка за пи-
та ња ЕУ, Joh na McCor mic ka, де мо крат ски де фи цит у кон тек сту 
ЕУ мо же се нај бо ље де фи ни са ти као „јаз из ме ђу мо ћи европ ских 
ин сти ту ци ја и спо соб но сти европ ских гра ђа на да ути чу на рад и 
од лу ке тих ин сти ту ци ја“.1) Уко ли ко же ли да се ре ши ја за ко ји се 
раз вио из ме ђу ње них ин сти ту ци ја и би рач ког те ла, Европ ска уни ја 
(ЕУ) мо ра ће су штин ски да ре ор га ни зу је струк ту ру да тих ин сти ту-
ци ја. При бли жа ва њем иде је про ши ре ња ЕУ ствар но сти, овај фун-
да мен тал ни зах тев по ста ће не из бе жан, уко ли ко но ва, про ши ре на 
ЕУ же ли да из бег не па ра ли зу или мо гу ћи ко лапс.

ЕУ је сва ка ко ве ли чан ствен екс пе ри мент: ова за јед ни ца пред-
ста вља огром ни скуп раз ли чи тих је зич ких и кул тур них гру па ко-
је се тру де да фор ми ра ју не ку вр сту де мо крат ске др жа ве. Ве ли ки 
екс пе ри мент за и ста, али ако се же ли иза ћи из окви ра обич них екс-
пе ри ме на та и ис тра жи ти кон крет на и успе шна ствар ност, он да не 
тре ба ићи да ље од Евро пе. И, за и ста, у ср цу Евро пе, на стра те шком 
пре ла зу из ме ђу Ал па и ре ке Рај не, по сто ји зе мља ко ја је ус пе ла 
да на за ди вљу ју ће успе шан на чин фор ми ра на ци о нал ни иден ти тет 
и по ли тич ки кон сен зус без сти ца ња фак то ра за ко је се тра ди ци о-
нал но сма тра да су по треб ни за та кав по ду хват. Ова зе мља не по-

1) McCor mick, J.: Un der stan ding the Euro pean Union: A Con ci se In tro duc tion, Pal gra ve Mac-
mil lan, Lon don, 2002, стр. 146.
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се ду је за јед нич ки, ко лек тив ни је зик, ни ти је дин стве ну ко лек тив ну 
ет нич ност, од но сно ре ли ги ју, али ипак функ ци о ни ше као успе шна 
це ли на. У пи та њу је Швај цар ска. Она успе шно функ ци о ни ше јер 
је озбиљ но при хва ти ла све што ЕУ (у са да шњем об ли ку) ни је, тј. 
чи ње ни цу да се моћ нај бо ље за у зда ва ка да је јаз из ме ђу би рач ког 
те ла и ин сти ту ци ја мо ћи што ма њи. 

Па ра ле ле из ме ђу ЕУ и Швај цар ске су упе ча тљи ве: (1) ЕУ се 
са сто ји од гру па ко је го во ре мно штво је зи ка, као и Швај цар ска;2) 
(2) ЕУ се са сто ји од кон гло ме ра та су ве ре них ен ти те та од ко јих сва-
ки има је дин стве ну исто ри ју и кул ту ру, као и Швај цар ска.3) Пре ма 
то ме, ни је из не на ђу ју ће то што је нор ве шки ана ли ти чар Stein Rok-
kan на вео сле де ће: 

Швај цар ска пред ста вља ми кро ко смос Евро пе: је зич ке и ре ли-
гиј ске раз ли чи то сти, ре ги о нал ни кон тра сти у еко ном ском раз во ју 
и обра сци ма на се ља ва ња, твр до гла во чу ва ње ауто но ми је у си сте му 
уве ћа не ме ђу за ви сно сти и убр за не ме ђу за ви сно сти. Због свих на-
ве де них раз ло га, сва ко озбиљ но про у ча ва ње швај цар ске по ли ти ке 
пред ста вља до при нос про у ча ва њу по ли тич ке струк ту ре Евро пе. 
Ово ва жи и за исто риј ско и ин сти ту ци о нал но проучавање[.]4)  

Ако се по сма тра швај цар ски по ли тич ки мо дел, не мо гу ће је 
за о би ћи гле ди ште да је упра во овај мо дел, у ко јем је на гла сак на 
швај цар ском об ли ку фе де ра ли зма, по зна том као ко о пе ра тив ни фе
де ра ли зам, нај бо ље це ло ви то ре ше ње за де мо крат ски де фи цит ко-
ји тре нут но тру је ин сти ту ци је ЕУ и пре ти да ће ши ре њем ЕУ, ње не 
ин сти ту ци је по ста ти не зграп не и бе зна чај не. Де мо крат ски плу ра-
ли зам ни је не мо гућ у ви ше је зич ним / мул ти ет нич ким др жа ва ма ; 
за го нет ка ле жи у то ме да се плу ра ли зам при ме ни на на чин ко ји 
не ре ме ти дру штве ни мир. Мно ги европ ски скеп ти ци би ре кли да 
је та кав трик не из во дљив; ме ђу тим, Швај цар ска и да ље бив ству је. 
У овом члан ку по ку ша ће мо да до ка же мо да је Швај цар ска мо дел 

2) У Швај цар ској по сто је че ти ри је зич ке гру пе: не мач ка (63.7%), фран цу ска (20.4%), ита-
ли јан ска (6.5%) и ро ман шка (0.5%), в. Lüdi, G. и Wer len, I.: Re cen se ment fédéral de la 
po pu la tion: le paysa ge lin gu i sti que en su is se, Of fi ce fédéral de la sta ti sti que, Neuchâtel, 
2005, стр. 8. По Уста ву Швај цар ске сва че ти ри је зи ка су „на ци о нал ни је зи ци“ др жа ве. 
В. Con sti tu tion fédéra le de la Confédéra tion su is se du 18 avril 1999 [даље у тек сту Const. 
su is se], члан 4.

3) Швај цар ска се са сто ји из 26 кан то на и по лу кан то на, сва ки од њих је при знат Фе де-
рал ним уста вом Швај цар ске и сва ки по се ду је раз ли чи ту кул ту ру и исто ри ју. В. Const. 
su is se: op. cit., члан 3.

4) Rok kan, S.: For ward Ste i ner, J., Ami ca ble Agre e ment Ver sus Ma jo rity Ru le: Con flict Re so lu
tion in Swit zer land, The Uni ver sity of North Ca ro li na Press, Cha pel Hill, 1974, стр. xi.



- 160 -

МОДЕЛ ШВАЈЦАРСКОГ ФЕДЕРАЛИЗМАRoozbeh (Rudy) B. Baker

успе шног де мо крат ског плу ра ли зма у хе те ро ге ном дру штву, од но-
сно да мо же да по слу жи као та кав мо дел, јер фе де ра ли зам уоп ште, 
а по го то во швај цар ски спе ци фич ни об лик ко о пе ра тив ног фе де ра
ли зма, слу же да се сма њи опа сност од раз до ра из ме ђу мно гих је-
зич ких / ет нич ких гру па, кроз сма ње ње ја за из ме ђу би рач ког те ла и 
ин сти ту ци ја и сво ђе ње вла сти на нај ма њег за јед нич ког име ни о ца. 
Пре ма ре чи ма аме рич ког прав ни ка Ste ve na G. Ca la bre sia: 

[Д]руш твена хе те ро ге ност мо же пред ста вља ти ве ли ку опа-
сност за ста бил ну де мо крат ску вла ду. Фе де ра ли зам … мо же сма-
њи ти ову опа сност до дје љу ју ћи ма њи на ма ни во вла сти уну тар ко је 
они по ста ју ге о граф ска ма њи на. Ако су ма њи не у из ве сној ме ри ге-
о граф ски кон цен три са не и ако је на род спре ман да усту пи кон тро-
лу над кључ ним пи та њи ма Уста вом уста но вље ним су бје ди ни ца ма 
на ци је, он да фе де ра ли зам мо же по мо ћи у одр жа ва њу дру штве ног 
ми ра.5) 

Део I овог члан ка да је кон цеп ту ал ну ди ску си ју фе де ра ли зма. 
Део II члан ка раз ма тра швај цар ски ко о пе ра тив ни фе де ра ли зам, и 
об ја шња ва за што је баш тај об лик фе де ра ли зма над моћ ни ји у од-
но су на оста ле мо де ле. Део III члан ка ну ди ком па ра тив но са гле-
да ва ње швај цар ског ко о пе ра тив ног фе де ра ли зма и фе де ра ли зма 
ко ји је у прак си у Ка на ди. Део IV члан ка да је пре глед швај цар-
ских по ли тич ких ин сти ту ци ја, од но сно, пред ста вља при мер ко о
пе ра тив ног фе де ра ли зма на де лу на ин сти ту ци о нал ном ни воу. Део 
V из но си ис тра жи ва ње по ли тич ких ин сти ту ци ја ЕУ, ди ску ту је и 
иден ти фи ку је де мо крат ски де фи цит у од но су на те ин сти ту ци је. 
Чла нак се за вр ша ва са ди ску си јом о то ме ка ко швај цар ски мо дел 
ко о пе ра тив ног фе де ра ли зма мо же по мо ћи у ре ша ва њу про бле ма 
де мо крат ског де фи ци та у окви ру по ли тич ких ин сти ту ци ја ЕУ. 

I. КРАТ КА КОН ЦЕП ТУ АЛ НА  
ДИ СКУ СИ ЈА ФЕ ДЕ РА ЛИ ЗМА

Фе де ра ли зам се мо же де фи ни са ти као област спе ци фич не по-
ли тич ке ор га ни за ци је у ко јој се гра ђа ни за кли њу на вер ност два ма 
(или ви ше) су ве ре на на два (или ви ше) ни воа.6) Уну тар фе де рал-
ног си сте ма, ни жи ни вои (др жа ве, по кра ји не, кан то ни, итд.) има ју 

5) Ca la bre si, S. (1995): „A Go vern ment of Li mi ted and Enu me ra ted Po wers: In De fen se of Uni-
ted Sta tes v. Lo pez“, Mic hi gan Law Re vi ew, бр. 94, стр. 762.

6) Klöti, U.: Fe de ra lism in Euro pe, се ри ја пре да ва ња углед ног го ста (15. ок то бар, 1997), бр. 
1, Уни вер зи тет Ал борг, Ве ће за про у ча ва ње дру штве них на у ка и јав не ад ми ни стра ци је.
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утвр ђе не сфе ре над ле жно сти ко је цен трал на власт не мо же угро-
зи ти.7) Сва ки ни во има сво ју по ре ску ба зу, а ни жи ни вои игра ју 
уло гу у про це су до но ше ња од лу ка на ви шем ни воу.8) Фе де ра ли зам, 
да кле, пред ста вља ме то ду упра вља ња ко ја моћ уда ља ва од цен тра. 
У то ку 34. кон фе рен ци је под на зи вом „Co uc hic hing Con fe ren ce“, 
ко ју је ор га ни зо вао ка над ски Ин сти тут за јав не по сло ве (Ca na dian 
In sti tu te of Pu blic Af fa irs), а ко ја је би ла у пот пу но сти по све ће на 
пи та њу фе де ра ли зма и ње го вом зна ча ју у мо дер ним вла да ма, бри-
тан ски исто ри чар Maks Be loff је као кључ но оправ да ње по сто ја ња 
фе де ра ли зма на вео сле де ће:   

Сва ки фе де рал ни си стем је ком про мис. Мо ра ју по сто ја ти они, 
ко ји, пре све га, ви де по тре бу за ује ди ње ном ак ци јом и дру ги ко-
ји су им пре си о ни ра ни ра зно ли ко шћу др жа ва и по кра ји на, и ко ји 
же ле да за др же што ве ћу мо гу ћу ауто но ми ју по је ди нач них је ди-
ни ца. Сви се сла жу да у пра вом фе де рал ном си сте му мо ра по сто-
ја ти пот пу но је дин ство у по гле ду спољ ног све та; од бра на, спољ на 
по ли ти ка (укљу чу ју ћи спољ ну еко ном ску по ли ти ку) мо ра ју би ти 
про блем цен трал не вла сти. У по гле ду уну тра шњих по сло ва по сто-
ји до вољ но про сто ра за ра зно ли кост. Због то га, фе де ра ли зам мо ра 
увек до зво ља ва ти од ре ђе ни ни во флек си бил но сти, јер се и фо кус 
би ло ко је од обе стра не ар гу мен та ме ња с про то ком вре ме на. Из 
тог раз ло га, не сме се за не ма ри ти аманд ман ска ма ши не ри ја, као ни 
ин стру мен ти ту ма че ња.9)

Кључ но обе леж је фе де рал ног си сте ма, пре ма то ме, је су ком-
про мис и флек си бил ност из ме ђу по тре бе за цен трал ним управ-
ним те лом на су прот зах те ву за ло кал ном кон тро лом. По сма тра но 
са струк тур ног ста но ви шта, два су по јав на об ли ка фе де ра ли зма: 
ис кљу чи ви фе де ра ли зам и здру же ни фе де ра ли зам. У ис кљу чи вом 
фе де ра ли зму мно ги за да ци упра вља ња стрикт но су одво је ни уну-
тар два ни воа вла сти. Ту не ма пре кла па ња, и као та ква, на ве де на 
два ни воа вла де, ба рем у те о ри ји, не угро жа ва ју су ве ре на под руч-
ја оног дру гог. Нај бо љи при мер зе мље ко ја прак ти ку је фе де ра ли-
зам, од но сно ње гов об лик под на зи вом ис кљу чи ви фе де ра ли зам, 
је Ка на да. Сек ци ја 91 Устав ном за ко ну из 1867. (део ка над ског 

7) Ru bin, E. и Fe e ley, M. (1994): „Fe de ra lism: So me No tes on a Na ti o nal Ne u ro sis“, UC LA 
Law Re vi ew, бр. 41, стр. 911.

8) Klöti, U.: op. cit.
9) Haw kins, G. (ур.): Con cepts of Fe de ra lism: 34th Co uc hic hing Con fe ren ce, Ca na dian In sti tu-

te of Pu blic Af fa irs, To ron to, 1965, стр. 7.
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Уста ва)10) до де љу је раз ли чи те за дат ке упра вља ња ис кљу чи во ка-
над ском пар ла мен ту (при мар ном ни воу вла сти), док сек ци ја 92 
Устав ном за ко ну из 1867. до де љу је дру ге ода бра не за дат ке упра-
вља ња „ис кљу чи во“ по кра ји на ма (се кун дар ним ни во и ма вла сти). 
Та ко су не ка од овла шће ња, као што су оси гу ра ње од не за по сле-
но сти, по штан ска слу жба, као и мо ре плов ство и шпе ди ци ја под 
ис кљу чи вом кон тро лом при мар ног управ ног те ла или цен трал не 
вла де.11) Слич но то ме, сле де ћа овла шће ња, као што су осни ва ње 
оп штин ских ин сти ту ци ја, осни ва ње пред у зе ћа са по кра јин ским 
објек ти ма, имо ви на и гра ђан ска пра ва, под ис кљу чи вом су кон-
тро лом се кун дар них управ них те ла или, као што је то ов де слу чај, 
по кра јин ским вла сти ма.12) Под здру же ним фе де ра ли змом, с дру ге 
стра не, мно ги, ако не и сви, за да ци упра вља ња по де ље ни су из ме ђу 
при мар них и се кун дар них управ них те ла. Нај бо љи при мер зе мље 
ко ја прак ти ку је фе де ра ли зам у об ли ку здру же ног фе де ра ли зма је-
сте Швај цар ска. Де таљ но чи та ње швај цар ског Са ве зног уста ва от-
кри ва да Кон фе де ра ци ја (ор ган вла сти при мар ног ни воа) и кан то ни 
(ор га ни вла сти се кун дар ног ни воа) де ле власт ни ма ње ни ви ше 
не го на де вет раз ли чи тих за да та ка упра вља ња: ко ри шће ње во де, 
пу те ва, ре гу ла ци ју тр го ви не и ин ду стри је, обра зо ва ња, по ре за, по-
љо при вре де, гра ђан ског и кри вич ног пра ва, со ци јал не за шти те и 
за шти те жи вот не сре ди не.13) Здру же ни фе де ра ли зам је над моћ ни ји 
од ис кљу чи вог фе де ра ли зма јер здру же ни фе де ра ли зам при си ља ва 
оба вла да ра да са ра ђу ју јед ни с дру ги ма у им пле мен та ци ји за да-
та ка вла сти; ова ква вр ста са рад ње на рав но, вре ме ном, мо же до-
ве сти до хар мо ни за ци је ра зних пра ви ла и ре гу ла ци је при мар ног / 
се кун дар ног ни воа. Ал тер на ти ва, уну тар ис кљу чи вог фе де ра ли зма, 
је не по сто ја ње са рад ње из ме ђу две одво је не сфе ре (јер за и ста ни-
је по треб на), што ре зул ти ра две ма раз ли чи тим сфе ра ма ути ца ја у 
окви ру јед ног по ли тич ког по рет ка. 

10) По знат и као Bri tish North Ame ri ca Act.
11) Con sti tu tion Act, 1867, (U.K.), 30 & 31 Vict., ц. 3, с. 91, пре штам па но у R.S.C. 1985, App. 

II, бр. 5. 
12) Исто, с. 92.
13) Lin der, W.: Swiss De moc racy: Pos si ble So lu ti ons to Con flict in Mul ti cul tu ral So ci e ti es, St. 

Mar tin’s Press, New York, 1994, стр. 41.
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II. ДЕ ТА ЉАН ОПИС ШВАЈ ЦАР СКОГ  
КО О ПЕ РА ТИВ НОГ ФЕ ДЕ РА ЛИ ЗМА

Ге ни јал ност швај цар ског, „до ма ћег” об ли ка фе де ра ли зма, да-
кле ко о пе ра тив ног фе де ра ли зма, ле жи у ње го вој спо соб но сти да 
при ме ни прин цип де мо крат ског плу ра ли зма на хе те ро ге ну мул-
ти је зич ку / мул ти ет нич ку ску пи ну на ро да. Крај њи ре зул тат је сте 
си стем ко ји у нај ве ћој мо гу ћој ме ри сма њу је јаз из ме ђу би ра ча и 
ин сти ту ци ја вла сти, и ко ји пре но си моћ на нај ни жи ни во вла сти. 
На чин на ко ји је то ура ђе но са др жан је у сле де ћим кључ ним од ли-
ка ма ко о пе ра тив ног фе де ра ли зма: (1) прин цип суп си ди јар но сти; 
(2) са рад ња из ме ђу Кон фе де ра ци је и кан то на; (3) јед нак од нос из-
ме ђу Кон фе де ра ци је и кан то на и (4) коч ни ца мо ћи на фе де рал ном и 
кан то нал ном ни воу вла сти пу тем не по сред не  де мо кра ти је.

А. Принципсупсидијарности 
Прин цип суп си ди јар но сти под ра зу ме ва да про бле ме ко ји 

ути чу на дру штво тре ба ре ша ва ти др жа ва са мо уко ли ко при ват-
ни сек тор ни је у мо гућ но сти да их ре ши.14) Из го ре на ве де ног сле-
ди да прин цип суп си ди јар но сти зах те ва да се др жав ни ан га жман, 
уко ли ко је то нео п ход но, тре ба ре а ли зо ва ти кроз нај ни же мо гу ће 
ни вое вла сти.15) Пред ност уво ђе ња прин ци па суп си ди јар но сти у 
Швај цар ској је дво стру ка. Пр во, тро шко ве мо дер ни за ци је у Швај-
цар ској сно си ле су у ве ли кој ме ри при ват не ор га ни за ци је, чи ме се 
огра ни ча ва по тре ба за круп ним цен трал ним те лом.16) Као ре зул тат 
то га, уме сто да са ма под не се те рет мо дер ни за ци је др жа ве, вла да 
се раз ви ла пр вен стве но ка ко би пру жи ла по др шку на ве де ним при-
ват ним ин ду стри ја ма у њи хо вим на сто ја њи ма да мо дер ни зу ју др-
жа ву.17) Дру го, због ус по ста вља ња од но са те вр сте, вла да (ка ко на 
фе де рал ном та ко и на кан то нал ном ни воу) вр ло бр зо по чи ње да 
кон сул ту је при ват не по слов не ор га ни за ци је при ли ком из ра де на-
цр та сва ког но вог за ко на ко ји мо же ути ца ти на њих.18) Осим овог 
не фор мал ног про це са кон сул та ци ја, на кон из ра де на цр та, фор мал-
но се кон сул ту ју и раз не по слов не гру па ци је (за јед но са кан то ни-

14) Be ni ni, A.A.: Mo dern Swit zer land, McGraw-Hill, Bo son, 1999, стр. 79.
15) Исто.
16) Исто.
17) Исто.
18) Исто, стр. 86.
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ма), ка ко би да ле сво је ми шље ње / су ге сти ју.19) Крај њи ре зул тат је 
да на шњи по ли тич ки си стем ко ји пру жа ве ли ку па жњу зах те ви ма и 
ми шље њи ма по себ них ин те ре сних гру па, чи ме се на је дан на чин 
сма њу је јаз из ме ђу би рач ког те ла (ко ји при па да ра зним гру па ма) и 
ин сти ту ци ја мо ћи. 

Б.СарадњаизмеђуКонфедерацијеикантона 
Са рад њу из ме ђу Кон фе де ра ци је и кан то на у про це су вр ше ња 

вла сти га ран ту је ка ко струк тур на ре ал ност здру же ног фе де ра ли
зма (у ко јој су ра зни за да ци вр ше ња вла сти по де ље ни из ме ђу ор-
га на вла сти при мар ног и се кун дар ног ни воа) и још ва жни ја чи ње-
ни ца да се у кан то ни ма на ла зи зна ча јан део ма ши не ри је за им пле-
мен та ци ју фе де рал ног пра ва. Швај цар ска има ма ло фе де рал них 
аген ци ја са ад ми ни стра тив ним при су ством на те ре ну.20) У Ка на ди, 
фе де рал на вла да се мо же осло ни ти на соп стве не те рен ске аген ци-
је да ће из вр ши ти им пле мен та ци ју ње них ди рек ти ва. На при мер, 
са ве зне по ре зе у Ка на ди ску пља по ре ски ор ган фе де рал не вла де, 
Re ve nue Ca na da. Швај цар ска фе де рал на вла да, с дру ге стра не, при 
на пла ти по ре за не ма ни шта слич но на ве де ном по ре ском ор га ну. 
Уме сто то га, фе де рал на вла да је при ну ђе на да се осло ни на ра зна 
кан то нал на по ре ска те ла у на пла ти фе де рал них по ре за. Ре зул тат 
овог про це са је ус по ста вља ње бли ског, сим би от ског од но са из ме ђу 
Кон фе де ра ци је и кан то на, уме сто ри ва ли те та из ме ђу два су ве ре на. 

В.РавноправнасарадњаизмеђуКонфедерацијеикантона 
Швај цар ски Са ве зни устав га ран ту је, кроз раз ли чи те од ред-

бе, да се од нос из ме ђу Кон фе де ра ци је и кан то на за сни ва на рав но-
прав ној са рад њи. Кан то ни „ни су у хи је рар хиј ском од но су са Кон-
фе де ра ци јом, већ су парт не ри јед на ких пра ва“.21)  Члан 1 Уста ва 
Швај цар ске име ну је свих 26 кан то на и по лу кан то на и под вла чи 
ка ко кан то ни и по лу кан то ни за јед но са Швај цар ци ма чи не Швај-
цар ску Кон фе де ра ци ју. На бра ја ју ћи раз ли чи те кан то не и сма тра-
ју ћи да они чи не (јед ним де лом) Швај цар ску Кон фе де ра ци ју, члан 
1 ука зу је на то да је Швај цар ска фе де рал на струк ту ра.22) Члан 53 
оба ве зу је Кон фе де ра ци ју да шти ти по сто ја ње и гра ни це кан то на, 

19) Wälti, S. (1996): „In sti tu ti o nal Re form of Fe de ra lism: Chan ging the Players Rat her Than the 
Ru les of the Ga me“, Swiss Po li ti cal Sci en ce Re vi ew, бр. 2, стр. 13.

20) Be ni ni, A.A.: op. cit., стр. 80.
21) Исто.
22) Aubert, J.F.: „The Swiss Fe de ral Con sti tu tion“, у In tro duc tion to Swiss Law (ур. An say, T. и 

Des se mon tet, F.), Klu wer Law and Ta xa ti on, The Ha gue, 1981, стр. 20.
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чи ме се оси гу ра ва за шти та кан то на од уки да ња пу тем фе де рал ног 
на ло га. Члан 3 при зна је кан то не као су ве ре не ен ти те те и га ран ту је 
им сва пра ва ко је Устав не га ран ту је Кон фе де ра ци ји (слич но 10. 
аманд ма ну Уста ва Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва). Ово при зна-
ње кан то нал ног су ве ре ни те та да ље под ра зу ме ва да Кон фе де ра ци ја 
по шту је ауто но ми ју кан то на (члан 47), да су кан то ни овла шће ни да 
скла па ју до го во ре уну тар њи хо вих ин те ре сних сфе ра (члан 48), да 
су кан то ни овла шће ни да скла па ју до го во ре са дру гим др жа ва ма у 
окви ру сво јих овла шће ња (члан 56). Члан 48 по себ но је зна ча јан, 
по што га кан то ни ко ри сте као осно ву за из град њу уза јам них хо-
ри зон тал них ко о пе ра тив них струк ту ра, чи ме из бе га ва ју цен трал-
ну (тј. фе де рал ну)  ин тер вен ци ју.23) Уго во ри из ме ђу кан то на, зва-
ни con cor dats, мо гу ре гу ли са ти сва из вр шна, за ко но дав на и суд ска 
пи та ња над ко ји ма кан то ни има ју власт.24) Без об зи ра на при зна ње 
су ве ре ни те та, кан то ни та ко ђе уче ству ју у ини ци јал ној из ра ди фе-
де рал них за ко на ко ји се од но се на њих (чак и пред ло же них устав-
них аманд ма на), и то пу тем фор мал не кон сул та ци о не про це ду ре, 
ко ји је украт ко по ме нут ра ни је. Швај цар ски по ли тич ки ана ли ти чар 
So nja Wal ti об ја шња ва: 

Кон сул то ва ње кан то на из во ди се пу тем фор мал не кон сул та ци
о не про це ду ре. У овој про це ду ри на црт устав ног аманд ма на, за кон-
ског пред ло га (но вог за ко на или ње го ве ре ви зи је) а по не кад чак и 
вла ди ног де кре та до ста вља се стејк-хол де ри ма ра ди кон сул та ци ја. 
Кон сул та ци о на про це ду ра обич но укљу чу је ин те ре сне гру пе, по-
ли тич ке пар ти је као и кан то не. Вла дин де крет оба ве зу је фе де рал ну 
ад ми ни стра ци ју да кон сул ту је кан то не, не са мо у ве зи са кон сти ту-
ци о нал ним аманд ма ни ма, не го и у ве зи са за ко но дав ним од лу ка ма, 
ако се од лу ке ти чу њи хо вих пра ва и ду жно сти или уко ли ко има ју 
зна чај не по ли тич ке, кул тур не, еко ном ске или фи нан сиј ске по сље-
ди це по њих.25) 

Ус по ста вља њем од но са јед на ко сти из ме ђу фе де рал ног цен тра 
и кан то нал не пе ри фе ри је, у Швај цар ској је очу ван дру штве ни мир 
ме ђу мно гим је зич ким / ет нич ким гру па ма. Фе де рал на вла да ни у 
ком слу ча ју не по сма тра се као хе го мо ни стич ка прет ња; упра во су-
прот но, сма тра се јед ним од рав но прав них парт не ра. 

23) Wälti, S.: op. cit., стр. 15.
24) Исто, стр. 14.
25) Исто.
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Г.Непосреднадемократијакаокочницафедералнеиканто
налнемоћи 

Кроз исто ри ју па до да на шњих да на, Швај цар ска се сма тра 
јед ном од нај де мо кра тич ни јих др жа ва на све ту, по нај ви ше због ме-
то да по мо ћу ко јег швај цар ски си стем огра ни ча ва фе де рал ну и кан-
то нал ну моћ. Тај ме тод на зи ва се не по сред на де мо кра ти ја. Аме-
рич ки ана ли ти чар Ge or ge Art hur Cod ding об ја шња ва: 

За Швај цар ску се че сто ка же да је нај де мо кра тич ни ји др жав-
ни си стем … Ни јед на дру га др жа ва не осла ња се то ли ко сна жно 
на са вре ме не ин стру мен те не по сред не де мо кра ти је: ини ци ја ти ву и 
ре фе рен дум. На пр вом ме сту, сви устав ни аманд ма ни, без об зи ра 
на из вор, мо ра ју до би ти одо бре ње ве ћи не би ра ча. За тим, сам на род 
има моћ да по кре не про ме не у Уста ву. Би рач ни је огра ни чен са мо 
на одо бра ва ње или нео до бра ва ње пред ло га ко је ну ди фе де рал но за-
ко но дав ство. И ко нач но, ме сто где ети ке та „де мо крат ски“ по при ма 
по себ но зна че ње, на ла зи се та мо где је на ро ду да то устав но пра во 
да при ну ди фе де рал не вла сти да под не су ве ћи ну за ко на и ва жних 
спо ра зу ма на одо бре ње на ро ду. Ка да се узму у раз ма тра ње слич на 
пра ва у ве ћем бро ју кан то нал них … пи та ња, швај цар ски би ра чи 
за и ста по ста ју су штин ски део за ко но дав ног про це са.26)  

Опи са ни про цес за слу жу је и де таљ ни ју об ра ду. Пред ло ге за 
про ме ну швај цар ског Са ве зног уста ва мо же да ти би рач ко те ло у 
фор ми ини ци ја ти ве.27) По треб но је 100,000 пот пи са ка ко би та ква 
ини ци ја ти ва сти гла на гла сач ки ли стић и би ла пред мет гла са ња.28) 
Ка ко би би ла при хва ће на, ини ци ја ти ва за про ме ну швај цар ског 
уста ва зах те ва дво стру ку ве ћи ну.29) Бу ду ћи да ини ци ја ти ва не по ти-
че из швај цар ске вла де, већ од на ро да, она се сма тра „по кре тач ком 
сна гом не по сред не де мо кра ти је“.30) Сви за кон ски про пи си ко је је 
до не ла Ује ди ње на фе де рал на скуп шти на,31) што је на зив за фе де-
рал ног за ко но дав ца, мо гу би ти до ве де ни у пи та ње пу тем фа кул та-
тив ног ре фе рен ду ма. Ре фе рен дум ће се одр жа ти уко ли ко је при-
ку пље но 50,000 пот пи са у ро ку од 100 да на од да на об ја вљи ва ња 

26)  Cod ding, G.A.: The Fe de ral Go vern ment of Swit zer land, Ho ug hton Mif flin, Bo ston, 1961, 
стр. 55.

27)  Const. su is se: op. cit., члан 139.
28)  Исто.
29)  Под „дво стру ком ве ћи ном“ ми сли се на ве ћи ну би ра ча и на кан то нал ну ве ћи ну (ве ћи ни 

кан то на у ко јим су гла са чи при хва ти ли пред лог). В. Const. su is se: op. cit., члан 142.
30)  La confédéra tion en bref , Chan cel le rie fédéra le, Bern, 2011, стр. 17.
31)  Ово мо же да укљу чу је са ве зне за ко не, оба ве зу ју ће од лу ке и од ро бе не спо ра зу ме. 
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да тог за ко на / уред бе.32) Нео п ход на је про ста ве ћи на гла со ва да би 
за кон / уред ба би ла бло ки ра на.33) Свр ха ре фе рен ду ма мо же се опи-
са ти на сле де ћи на чин: 

Ре фе рен дум је сли чан ве ту. Пу тем бло ки ра ња аманд ма на ко-
је пред ла же … вла да, од но сно пу тем од ла га ња њи хо вог деј ства, 
ре фе рен дум од ла же и чу ва по ли тич ки про цес … Из тог раз ло га, 
ре фе рен дум се че сто опи су је као на род на коч ни ца.34) 

Огра ни ча ва ње мо ћи вла де ко је је ста вље но на рас по ла га ње 
би рач ком те лу пу тем не по сред не де мо кра ти је за и ста од стра њу је 
јаз из ме ђу спо ме ну тог би рач ког те ла и ин сти ту ци ја мо ћи. На овај 
на чин оси гу ра ва се де мо крат ски плу ра ли зам и одр жа ва дру штве-
ни мир, јер ути цај ни је ма њи не мо гу офор ми ти ко а ли ци је ка ко би 
укло ни ле све устав не аманд ма не, за ко не или уред бе с ко ји ма се не 
сла жу. Ин сти ту ци је мо ћи све сне су то га и узи ма ју ту чи ње ни цу у 
об зир. Из тог раз ло га, ра до укљу чу ју све ин те ре сне гру пе у про цес 
кон сул та ци ја при ли ком са ста вља ња на цр та аманд ма на / за ко на / 
уред би у при пре ми (као што је већ спо ме ну то). Страх од ко че ња 
ко јем би мо гло при бе ћи би рач ко те ло пу тем не по сред не де мо кра
ти је га ран ту је из бе га ва ње дра стич них / кон тро верз них за кон ских 
ак ци ја, чи ме се оси гу ра ва дру штве ни мир. 

III. ПО РЕ ЂЕ ЊЕ ШВАЈ ЦАР СКОГ  
КО О ПЕ РА ТИВ НОГ ФЕ ДЕ РА ЛИ ЗМА 

Крат ко по ре ђе ње је зич ке по ли ти ке Ка на де и Швај цар ске мо-
жда ће би ти нај бо љи при мер су пер и ор но сти швај цар ског ко о пе
ра тив ног фе де ра ли зма у од но су на дру ге об ли ке фе де ра ли зма. 
Ка на да је, као и Швај цар ска. са ста вље на из раз ли чи тих је зич ких 
/ ет нич ких гру па; углав ном го вор ни ка ен гле ског и фран цу ског је зи-
ка. Пот пу но су прот но прин ци пу суп си ди јар но сти ко о пе ра тив ног 
фе де ра ли зма, ка над ска фе де рал на вла да је пре у зе ла нај ве ћи део 
од го вор но сти по пи та њу је зич ке по ли ти ке и чак на мет ну ла би-
лин гу а ли зам ши ром Ка на де пу тем фе де рал ног Зва нич ног за ко на 
о је зи ци ма (Of fi cial Lan gu a ges Act) из 1969.35) Ре зул тат ова кве по-
гре шне по ли ти ке је оп шти ко лапс дру штве ног ми ра. У пре те жно 
ан гло фо ним по кра ји на ма као што су Ал бер та или Ма ни то ба, ста-

32)  Const. su is se: op. cit., члан 141.
33)  Исто, члан 142.
34)  La confédéra tion en bref : op. cit., стр. 17.
35)  В. Of fi cial Lan gu a ges Act, R.S.C., chs. 0-2 (1970).
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нов ни штво је бе сно ре а го ва ло на дво је зич не са о бра ћај не зна ко ве, 
по ре ске обра сце и то ме слич но. У пре те жно фран ко фо ној по кра ји-
ни Кве бек, где има мо пре те жно фран цу ско го вор но под руч је и где 
се тај је зик па жљи во не гу је и чу ва,36) чи ње ни ца да се ен гле ском је-
зи ку мо же и мо ра до зво ли ти да сто ји ра ме уз ра ме са фран цу ским, 
је, из ме ђу оста лог, го то во до ве ла до от це пље ња.37) С дру ге стра не, 
у Швај цар ској су дру штве ни су ко би из бег ну ти, и то не са две не го 
са че ти ри кон ку рент не је зич ке гру пе. Та ква си ту а ци ја про из и ла зи 
из суп си ди ја но сти на ко јој ин си сти ра ко о пе ра тив ни фе де ра ли зам 
у при ме ни мо ћи. На тај на чин, швај цар ски по ли тич ки ана ли ти чар 
Ал до А. Бе ни ни, об ја шња ва сле де ће: 

Ве ћи на Швај ца ра ца не ће окле ва ти … у на бра ја њу пред но сти 
фе де ра ли зма ко је су, за њих, очи глед не. Ова кав об лик вла де до-
зво ља ва струк ту ру од лу чи ва ња ко ја исто вре ме но функ ци о ни ше на 
не ко ли ко ни воа. Он ком би ну је ду го роч но пла ни ра ње са праг ма тич-
ним, ло кал ним ин те ре си ма. Де цен тра ли зо ва на по ли тич ка власт та-
ко ђе шти ти … ма њи не … Из тог раз ло га, за шти та ма њи на ве о ма 
до бро функ ци о ни ше за је зич ке и вјер ске за јед ни це. Ни ко ни ка да 
не би ни по ми слио о уво ђе њу не мач ког као на став ног је зи ка у шко-
ла ма или по ти ски ва њу школ ске мо ли тве у окви ру ка то лич ких кан-
то на. Фе де ра ли зам на тај на чин од го ва ра на кул тур ну ра зно ли кост 
Швај цар ске. Он усме ра ва не за до вољ ство да ле ко од на ци о нал не 
по ли ти ке и ти ме по ве ћа ва на ци о нал ну ко хе зи ју. Та ко сма њу је дру-
штве ну раз ли ку из ме ђу гра ђа на и цен та ра мо ћи.38) 

Ре ле га ци јом је зич ке по ли ти ке ка пе ри фе ри ји, уме сто да цен-
трал не упра ве, као и при кла ња њем те о ри ји те ри то ри јал но сти је-
зич ких гру па (тј. сва ка је зич ка гру па оста је до ми нат на у сво јој 
обла сти), Швај цар ска је ус пе ла из бе ћи дру штве не су ко бе из ме ђу 
мно гих је зич ких гру па. 

36)  За ви ше ин фор ма ци ја о уло зи фран цу ског је зи ка у раз во ју кве беч ког иден ти те та в. Ba-
ker, R.B. (2008): „Ra cial For ma tion in Qu e bec: A Le gal Re tro spec ti ve“, Jo ur nal of Law in 
So ci ety, бр. 10.

37) В. Ric hler, M.: Oh Ca na da! Oh Qu e bec!: Re qu i em for a Di vi ded Co un try, Pen guin Bo oks, 
To ron to, 1992.

38) Be ni ni, A.A.: op. cit., стр. 82-83.
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IV. ШВАЈ ЦАР СКЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ 

Швај цар ске по ли тич ке ин сти ту ци је39) слу же као ин сти ту ци о-
нал ни оквир ко о пе ра тив ног фе де ра ли зма у овој др жа ви. Упра во 
кроз њих, од ред бе ко о пе ра тив ног фе де ра ли зма при ме њу ју се на 
на ци о нал ном ни воу и њи ма се учвр шћу је кон цепт де мо крат ског 
плу ра ли зма. На по ли тич ком ни воу, швај цар ска вла да са сто ји се из 
дво дом ног за ко но дав ца (по зна тог као Ује ди ње на фе де рал на скуп
шти на)40) и ко лек тив ног из вр шног ор га на (по зна тог као Фе де рал ни 
са вет).41) 

Због сло же не мре же ме ђу од но са уну тар Ује ди ње не фе де рал не 
скуп шти не, Фе де рал ног са ве та, кан то на, ин те ре сних гру па, би-
рач ког те ла, усва ја ње но вог за ко на, уоп ште но го во ре ћи, је ду го тра-
јан про цес ко ји тра је го ди ну да на и ви ше.42) Иако је у овом си сте му 
усва ја ње за ко на ду го тра јан про цес, ком про мис се са сто ји у то ме 
што су сви ин сти ту ци о нал ни ак те ри кон сул то ва ни, а би рач ком те-
лу дат за вр шни ве то (пу тем фа кул та тив ног ре фе рен ду ма); на овај 
на чин оси гу ра ва се де мо крат ски плу ра ли зам и одр жа ва дру штве ни 
мир, јер се кон сул ту ју сви ак те ри и сми сле но укљу чу ју у про цес 
од лу чи ва ња. 

А. Уједињенафедералнаскупштина 
 Ује ди ње на фе де рал на скуп шти на са сто ји се из два до ма. Гор-

њи дом, по знат као Са вет др жа ва, са 46 чла но ва, за сту па ин те ре се 
кан то на.43) Сва ки од 20 кан то на би ра ју по два пред став ни ка, а сва ки 
од по лу кан то на би ра ју по јед ног пред став ни ка. Сви кан то ни би ра ју 
сво је пред став ни ке за Са вет др жа ва ди рект ним ман да том, са из-
у зет ком по лу кан то на Ју ра. До њи дом, по знат као Др жав ни са вет, 
има 200 од бор ни ка ко ји за сту па ју ин те ре се свих гра ђа на.44) Број 
кан то нал них по сла ни ка за ви си од бро ја ста нов ни штва у том кан то-
ну.45) Сви пред став ни ци за Др жав ни са вет би ра ју се пре ма про пор-

39) Под „по ли тич ким ин сти ту ци ја ма“ ми сли се на Ује ди ње ну фе де рал ну скуп шти ну (за ко-
но дав ни део) и Фе де рал ни са вет (из вр шни део).  

40) Const. su is se: op. cit., члан 148.
41) Исто, члан 174.
42) La confédéra tion en bref : op. cit., стр. 38.
43) Исто, члан 150.
44) Исто, члан 149.
45) На при мер, Ци рих, нај ве ћи кан тон по пи та њу бро ја ста нов ни ка, ша ље 34 пред став ни ка 

у Др жав ни са вет, док ма њи по лу кан то ни, као што је Обал ден, ша љу са мо јед ног пред-
став ни ка. 
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ци о нал ној за сту пље но сти, осим кан то на ко ји ша љу са мо по јед-
ног пред став ни ка. Из бо ри се одр жа ва ју сва ке че ти ри го ди не. Оба 
до ма има ју јед на ку од го вор ност као и моћ. Њи хо ви глав ни за да ци 
су да по мог ну у до но ше њу и оза ко ње њу устав них аманд ма на и фе-
де рал них за ко на, да утвр де да ли су кан то нал ни уста ви у скла ду 
са фе де рал ним пра вом, да одо бра ва ју фе де рал ни бу џет, одо бра ва ју 
ме ђу на род не спо ра зу ме и би ра ју чла но ве Фе де рал ног са ве та46) и 
Фе де рал ног три бу на ла47).48) Пред ност дво дом ног за ко но дав ства је 
у то ме да су ин те ре си кан то на фор мал но са др жа ни у за ко но дав ном 
про це су.49) Ује ди ње на фе де рал на скуп шти на се бе, пре све га, по-
сма тра као ван стру ков но за ко но дав но те ло ко је се из тог раз ло га 
са ста је се са мо че ти ри пу та го ди шње, при че му су са стан ци отво-
ре ни за јав ност.50)  

Б. Федералнисавет 
Фе де рал ни са вет чи ни 7 чла но ва, ко је сва ке че ти ри го ди не 

би ра Ује ди ње на фе де рал на скуп шти на.51) Сви до бро сто је ћи швај-
цар ски гра ђа ни мо гу би ти иза бра ни у Фе де рал ни са вет. Нео гра ни-
че ни ре и збор је мо гућ, ма да у прак си чла но ви са ми се бе огра ни ча-
ва ју на два до че ти ри ман да та. Сва ке го ди не Ује ди ње на фе де рал на 
скуп шти на би ра јед ног чла на Фе де рал ног са ве та као ро ти ра ју ћег 
пред сед ни ка Швај цар ске кон фе де ра ци је. Ова ти ту ла не да је ни ка-
ква ве ћа овла шће ња, не го озна ча ва да је њен но си лац pri mus in
ter pa res52) ме ђу ко ле га ма, чи ме до би ја за да так пред се да ва ња са-
стан ци ма и са ста ја ња са стра ним до сто јан стве ни ци ма. Фе де рал ни 
са вет је дан је од рет ких ко лек тив них из вр шних ор га на у све ту. 
Фе де рал ни са вет је вр хов ни ауто ри тет у зе мљи, а ње ни чла но ви 
пр вен стве но су од го вор ни за вла ди не ак тив но сти. Сви фе де рал-
ни са вет ни ци има ју ад ми ни стра тив ни порт фо лио53) и за ду же ни су 
за фор му ли са ње тач но од ре ђе не по ли тич ке обла сти. Све укуп но, 
Фе де рал ни са вет уства ри де лу је као ме ша ви на из вр шне, за ко но-
дав не и суд ске вла сти. Што се ти че из вр шне вла сти, Фе де рал ни 

46) Ко лек тив ни из вр шни ор ган ко ји се са сто ји из 7 чла но ва.
47) Вр хов ни суд ко ји се са сто ји из 38 чла но ва. 
48) Const. su is se: op. cit., чла но ви 163-173.
49) Због чи ње ни це да за кон не мо же би ти усво јен без са гла сно сти оба до ма. 
50) La confédéra tion en bref : op. cit., стр. 32.
51) Const. su is se: op. cit., члан 175.
52) „пр ви ме ђу јед на ким“.
53) Тих 7 порт фо ли ја су: спољ ни по сло ви, уну тра шњи по сло ви, пра во су ђе и по ли ци ја, од-

бра на и спорт, фи нан си је, еко ном ски по сло ви, са о бра ћај и ко му ни ка ци је. 
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са вет пла ни ра, ко ор ди ни ра и уна пре ђу је са ве зну по ли ти ку.54) Што 
се ти че за ко но дав не вла сти, Фе де рал ни са вет мо же да под не се 
Ује ди ње ној фе де рал ној скуп шти ни на цр те же ље ног за ко на и да 
до но си про пи се ко ји ре гу ли шу им пле мен та ци ју фе де рал них за ко-
на.55) Ко нач но, по пи та њу суд ске вла сти, Фе де рал ни са вет ба ви се 
пи та њи ма управ ног  пра ва.56) За раз ли ку од Ује ди ње не фе де рал не 
скуп шти не, ко ја се не са ста је че сто, Фе де рал ни са вет са ста је се 
нај ма ње јед ном сед мич но то ком це ле го ди не. Фе де рал ни са вет не 
до но си од лу ке гла са њем 7 чла но ва, већ кроз оп шти кон сен зус, ко ји 
је до био на зив прин цип ко ле ги јал но сти.57) Још од 1959. за сту па ње 
по ли тич ких стра на ка у Фе де рал ном са ве ту во ди се пу тем тзв. ма
гич не фор му ле, по ко јој две нај ве ће кон зер ва тив не стран ке (Сло-
бод на де мо крат ска стран ка и Хри шћан ско-де мо крат ска на род на 
стран ка) тре ба да има ју 4 ме ста у Фе де рал ном са ве ту, дру га кон-
зер ва тив на стран ка до би ја 1 ме сто (Швај цар ска на род на стран ка), 
док Со ци јал де мо крат ска стран ка ле ви це до би ја 2 ме ста.58) То зна чи 
да Швај цар ска по се ду је јед ну од нај ста бил ни јих вла да на све ту, 
вла ду ко ја се ни је зна чај но про ме ни ла у по след ње 52 го ди не. Иако 
вла ди на овла шће ња из гле да ју ве о ма ве ли ка, на ро чи то у по ре ђе њу 
са Ује ди ње ном фе де рал ном скуп шти ном, моћ Фе де рал ног са ве та 
огра ни че на је на три на чи на. Пр во, прин цип ко ле ги јал но сти ја ка је 
пре пре ка за кон тро верз не и раз дор не ста во ве. Дру го, ма гич на фор
му ла га ран ту је власт уда ље ну од свих глав них стра на ка и уме сто 
то га, она је по де ље на на 4 стран ке чи ји су про гра ми че сто раз ли чи-
ти. Тре ће, не по сред на де мо кра ти ја оси гу ра ва да ће се Фе де рал ни 
са вет уз др жа ти од за у зи ма ња би ло ко је по зи ци је ко ја се сма тра 
су ви ше кон тро верз ном или екс трем ном, из стра ха од ини ци ја ти ве 
или ре фе рен ду ма. 

54) Const. su is se: op. cit., члан 180.
55) Исто, чла но ви 181-182.
56) Фе де рал ни са вет до но си од лу ке о пи тан ји ма управ ног пра ва ко ја спа да ју у спе ци фич-

ни до мен нје го вих 7 порт фо ли ја. В. Const. su is se: op. cit., члан 187.
57) La confédéra tion en bref : op. cit., стр. 43.
58) У 2003. и 2008. ма гич на фор му ла де ли мич но је из ме ње на ка ко би ре флек то ва ла но ву 

по ли тич ку ре ал ност. 2003. Швај цар ска на род на стран ка до би ла је до дат но ме сто, услед 
по ра ста ње ног ути ца ја уну тар из бор ног те ла. 2008. го ди не, до дат но ме сто ко је је да то 
Швај цар ској на род ној стран ци је вра ће но и усту пље но но во о форм ље ној Де мо крат ској 
кон зер ва тив ној стран ци Швај цар ске (ко ја се по чет ком го ди не од во ји ла од Швај цар ске 
на род не стран ке и фор ми ра ла као но ва стран ка).  
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V. ПО ЛИ ТИЧ КЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ  
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ (ЕУ) 

Да би се што аде кват ни је при ка зао на чин на ко ји швај цар-
ски мо дел ко о пе ра тив ног фе де ра ли зма мо же по мо ћи у ре ша ва-
њу де мо крат ског де фи ци та уну тар по ли тич ких ин сти ту ци ја ЕУ, 
по тре бан је кра так пре глед по ли тич ких ин сти ту ци ја ЕУ, а за тим 
и иден ти фи ка ци ја број них ма ни фе ста ци ја де мо крат ског де фи ци
та уну тар већ спо ме ну тих по ли тич ких ин сти ту ци ја. На кон то га, 
швај цар ски мо дел мо же би ти при ме њен. На по ли тич ком ни воу, ЕУ 
је са ста вље на од сле де ћих ин сти ту ци ја: Ко ми си је, Са ве та ми ни
ста ра, Са ве та Евро пе и Европ ског пар ла мен та. Осим Европ ског 
пар ла мен та,59) оста ле ин сти ту ци је не мо гу би ти озна че не као ис-
кљу чи во за ко но дав не или из вр шне по при ро ди, бу ду ћи да из вр ша-
ва ју обе функ ци је.

А. Комисија 
Ко ми си ја слу жи као је дин стве ни хи брид др жав не слу жбе и 

днев не вла де ЕУ.60) Ко ми си ја је са ста вље на из 27 ко ме са ра (иза-
бра ни из ре да зе ма ља чла ни ца) и функ ци о ни ше по пут ми ни стар-
ске струк ту ре (слич но ка би не ту пре ми је ра), са јед ним ко ме са ром 
ко ји је пред сед ник док су оста ли ко ме са ри за ду же ни за раз ли чи те 
ад ми ни стра тив не порт фо ли је,61) као и за фор му ли са ње по ли ти ке у 
окви ру спо ме ну тих обла сти. Основ на функ ци ја Ко ми си је је сте да 
до но си смер ни це (из да ва њем оба ве зу ју ћих ди рек ти ва) и ини ци ра 
до но ше ње за ко на (кроз из ра ду на цр та).62) Пред сед ник Ко ми си је је 
не што слич но пре ми је ру, осим што не ма од ре ђе на овла шће ња. На-
и ме, (1) не име ну је оста ле чла но ве ка би не та (тј. дру ге ко ме са ре); 
(2) мо же да до де ли раз ли чи те порт фо ли је, али мо ра раз мо три ти 

59)  Ко ји је, иако знат но скрај нут, из ри чи то за ко но дав ни ор ган у окви ру по ли тич ких ин сти-
ту ци ја ЕУ. 

60)  В. Tre aty on Euro pean Union, Mar. 30, 2010, 2010 O.J. (C 83) 13, 18 [даље у тек сту Tre aty 
on Euro pean Uni on], члан 17.

61)  Тих 27 порт фо ли ја су: пред сед ник; спољ ни по сло ви и без бед но сна по ли ти ка; уну-
тра шњи по сло ви; пра во су ђе; основ на пра ва и др жа вљан ство; еко ном ска и мо не тар-
на пи та ња; кон ку рен ци ја; за по шља ва ње; со ци јал на пи та ња и ин клу зи ја; уну тра шње 
тр жи ште и услу ге; по љо при вре да и ру рал ни раз вој; здрав ство и по тро шач ка по ли ти-
ка; тр го ви на; по ли ти ка про ши ре ња европ ског су сед ства; по мор ство и ри бар ство; ре-
ги о нал на по ли ти ка; кли мат ске ак тив но сти; ис тра жи ва ња и ино ва ци је; ме ђу на род на 
са рад ња; ху ма ни тар на по моћ и од го вор на кри зе; ди ги тал на аген да; бу џет и про грам 
фи нан си ра ња; енер ги ја; раз вој; жи вот на сре ди на; ин тер-ин сти ту ци о нал не ве зе и ад ми-
ни стра ци ја; по ре ска и ца рин ска уни ја; ре ви зи ја и бор ба про тив пре ва ра; ин ду стри ја и 
пред у зет ни штво; об ра зо ва ње, кул ту ра, ви ше је зич ност и мла ди. 

62)  Tre aty on Euro pean Union: op. cit., члан 17.
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пред ло ге ва жних чла ни ца ЕУ; и (3) не мо же от пу сти ти дру ге ко-
ме са ре (ко ме са ре но ми ну ју дру ге др жа ве- чла ни це и мо же их раз-
ре ши ти, en mas se, са мо Европ ски пар ла мент). Ко ме са ри оба вља ју 
функ ци ју 5 го ди на (и не мо гу их сме ни ти др жа ве-чла ни це из ко-
јих по ти чу).63) Из тог раз ло га, Ко ми си ја је ауто но ман ор ган ко ји 
пред ста вља ши ре ин те ре се ЕУ као ин сти ту ци је, ко ји су нај че шће 
одво је ни од ин те ре са оста лих др жа ва чла ни ца. Де мо крат ски де
фи цит ов де се ма ни фе сту је кроз чи ње ни цу да се Ко ми си ја не мо же 
под вр ћи јав ној од го вор но сти.64) Име но ва ње пред сед ни ка Ко ми си је 
је ре зул тат тај них пре го во ра из ме ђу др жа ва чла ни ца; не по сто ји 
ман дат би рач ког те ла, по сред ни ни ти не по сред ни.65) Ман дат пред-
сед ни ка Ко ми си је за сни ва се на им пул си ма др жа ва чла ни ца а не 
ми шље њу би рач ког те ла.66) По не кад и гра ђа ни и ин те ре сне гру пе 
има ју ути ца ја на од лу ке ко је до но си Ко ми си ја.67) Са сво јим ин сти-
ту ци о нал ним се ди штем у Бри се лу, Ко ми си ја је у пот пу но сти осло-
бо ђе на пи та ња ин те ре са ло кал ног ни воа. Бу ду ћи да је изо ло ва на и 
за шти ће на од би рач ког те ла, не по сто ји ни под стрек ни ин те рес да 
се упли ће у ова ква пи та ња. 

Б. Саветминистара 
Са вет ми ни ста ра ни је сам по се би јед но те ло, већ је са чи њен 

из раз ли чи тих 27 ми ни ста ра др жа ва чла ни ца (нпр. ка да се са ста-
не 27 ми ни ста ра по љо при вре де, то је Са вет ми ни ста ра по љо при
вре де; ка да се са ста не 27 ми ни ста ра спољ них по сло ва, то је он да 
Са вет ми ни ста ра спољ њих по сло ва, итд.).68) Са вет се ме ња (из 
по љо при вред ног у спољ не по сло ве) у за ви сно сти од то га шта је 
на днев ном ре ду. Са вет ми ни ста ра је за пра во за ко но дав но те ло у 
ко јем се за ко ни ко је ша ље Ко ми си ја или при хва та ју или до ла зи до 
из ме на, на кон че га се вра ћа ју на зад.69) Са вет та ко ђе мо же да ини-
ци ра за ко не.70) Са ве ту у овим про це си ма пот по ма же стал ни од бор 
јав них слу жбе ни ка, по зна ти ји као ЦО РЕ ПЕР, ко ји над зи ре пред-
ло же не за ко не и из да је ре ле вант не пре по ру ке Са ве ту.71) Ско ро све 

63)  Исто.
64)  McCor mick, J.: op. cit., стр. 146.
65)  Исто, стр. 146-147.
66)  Јер га име ну ју др жа ве чла ни це а не би рач ко те ло.
67)  McCor mick, J.: op. cit., стр. 147.
68)  В. Tre aty on Euro pean Union: op. cit., члан 16.
69)  War le igh-Lack, A.: Euro pean Union: The Ba sics, Ro u tled ge, Lon don, стр. 41-42.
70)  Исто.
71)  Исто.
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од лу ке Са ве та до но се се ве ћин ским гла са њем72) (осим не ких по-
ли тич ких пи та ња ко је још увек зах те ва ју јед но гла сност). Ме ђу тим, 
по тзв. Лук сем бур шком ком про ми су (Lu xem bo urg Com pro mi se) сва-
ка др жа ва чла ни ца мо же да бло ки ра гла са ње Са ве та уко ли ко сма-
тра да за кон ко ји тре ба би ти из гла сан пред ста вља прет њу ње ном 
су ве ре ни те ту.73) Са вет ми ни ста ра екс пли цит но је област у ко јој 
др жа ве чла ни це има ју ди рект ну за сту пље ност у ЕУ, и све ме ре ко је 
пре ду зме Са вет ми ни ста ра пред ста вља ју др жав ни ин те рес чла ни-
ца. Ов де се де мо крат ски де фи цит ма ни фе сту је кроз чи ње ни цу да 
су сед ни це Са ве та за тво ре не, упр кос то ме што, као што је ре че но, 
Са вет до но си ви тал не за ко но дав не од лу ке.74) Ре зул тат та кве тај но-
сти је да ми ни стри не мо гу би ти од го вор ни пред би рач ким те лом 
за ме ре ко је пред у зи ма ју. 

В. СаветЕвропе  
Са вет Евро пе мо же се сма тра ти нај моћ ни јом ин сти ту ци јом 

ЕУ у сми слу по ли тич ке мо ћи, јер ди рект но пред ста вља на ци о нал-
не ин те ре се др жа ва чла ни ца.75) Са вет Евро пе са ста је се два пу та 
го ди шње и са ста вљен је од ли де ра раз ли чи тих др жа ва чла ни ца. 
Са ве том Евро пе упра вља пред сед ник Са ве та Евро пе ко га би ра 
Са вет на ман дат од две и по го ди не. Са вет Евро пе је нај ви ши ни во 
од лу чи ва ња уну тар ЕУ;76) оно сто ји из над и из ван дру гих ин сти ту-
ци о нал них струк ту ра ЕУ. Гла са ње се не спро во ди у са мом Са ве ту 
Евро пе, већ се ор га ни зу ју не фор мал ни са стан ци ка да је по тре бан 
ши ро ки кон сен зус по ре ле вант ним пи та њи ма. Де мо крат ски де
фи цит ов де се ма ни фе сту је кроз чи ње ни цу да из раз ло га што је 
Са вет Евро пе не фор мал но те ло, ли де ри др жа ва чла ни ца ни су оба-
ве зни да се обра те би рач ком те лу по пи та њу од лу ка ко је до но се 
уну тар Са ве та Евро пе.77) Са вр шен при мер за ово се мо же на ћи у 
оно ме што је усле ди ло на кон Ма стрихтског уго во ра (ко ји је ра ди-
кал но про ме нио ЕУ ра них 90-тих), и ко ји је „углав ном до го во рен 
иза за тво ре них вра та, не а де кват но пред ста вљен европ ској јав но сти 
и - упр кос ва жним про ме на ма ко је је унео у струк ту ру и ци ље ве ЕУ 

72)  Мно гим др жа ва ма чла ни ца ма оси гу ра ни су урав но те же ни гла со ви, (ма ње - ви ше) про-
про ци ол нал но бро ју ста нов ни ка.

73)  Слич но Li ber ti um Ve to у ста рој Ре пу бли ци Пољ ској.
74)  McCor mick, J.: op. cit., стр. 147.
75)  В. Tre aty on Euro pean Union: op. cit., члан 15.
76)  Ма да се то не спо ми ње у ори ги на лу Рим ског спо ра зу ма ко јим је ство ре на Европ ска 

за јед ни ца (пре те ча да на шње ЕУ), не го ви ше ва жи као не фор мал но пра ви ло.
77)  McCor mick, J.: op. cit., стр. 146.
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- био под врг нут те сту ре фе рен ду ма у са мо три др жа ве чла ни це [од 
њих 12], од ко јих се јед на од њих ни је сло жи ла.“78)

Г. Европскипарламент 
Европ ски пар ла мент је је ди но ин сти ту ци о нал но те ло ЕУ ди-

рект но од го вор но европ ским гла са чи ма.79) То је ди рект но иза бра но 
те ло, са 751 чла ном.80) Са став Европ ског пар ла мен та би ра се сва-
ких 5 го ди на, пре ма си сте му про пор ци о нал не за сту пље но сти. До 
не дав но, Европ ски пар ла мент ни је имао мно го ди рект ног ути ца ја, 
по што је је ди но имао овла шће ње да из да је са ве то дав на ми шље ња 
по пи та њу пред ло же них за ко на. У по след њих 20 го ди на, ме ђу тим, 
овла шће ња Европ ског пар ла мен та су до не кле уве ћа на: (1) Европ
ски пар ла мент са да мо же из гла са ти не по ве ре ње Ко ми си ји и на те-
ра ти це ло куп ну Ко ми си ју да да остав ку.81) (2) Европ ски пар ла мент 
са да има овла шће ње за јед нич ког од лу чи ва ња о за ко ни ма уну тар 
од ре ђе них обла сти.82) Про цес за јед нич ког од лу чи ва ња оте жа ва Са
ве ту ми ни ста ра да до не се за кон уко ли ко Европ ски пар ла мент не 
да свој при ста нак.83) (3) Одо бре ње Европ ског пар ла мен та нео п ход-
но је та ко ђе за од ре ђе не спо ра зу ме ко је ЕУ до го во ри са спољ ним 
си ла ма. Екс пан зи ја мо ћи Европ ског пар ла мен та је сва ка ко по зи ти-
ван раз вој у бор би про тив де мо крат ског де фи ци та, иако на жа лост, 
но ва овла шће ња да та Европ ском пар ла мен ту ни су то ли ко зна чај на 
ни да ле ко се жна. Из гла са ва ње не по ве ре ња не до зво ља ва Европ ском 
пар ла мен ту да из дво ји од ре ђе не ко ме са ре ко је тре ба от пу сти ти, 
већ це лу Ко ми си ју (ко ја мо жда оба вља до бар по сао), и због то га је 
ње го ва при ме на про бле ма тич на. Моћ за јед нич ког од лу чи ва ња не 
од но си се на кључ не обла сти, та ко Европ ски пар ла мент и да ље 
оста је ре ла тив но сла ба ин сти ту ци ја (вис-а-вис Ко ми си је и Са ве та 
ми ни ста ра).84) 

78)  Isto, стр. 146.
79)  В. Tre aty on Euro pean Union: op. cit., члан 14.
80)  Број ме ста по де љен је из ме ђу др жа ва чла ни ца на осно ву бро ја ста нов ни штва. 
81) По треб на је 2/3 ве ћи на. В. Tre aty on the Fun cti o ning of the Euro pean Union, Mar. 30, 2010, 

2010 O.J. (C 83) 47 [даље у тек сту Tre aty on the Fun cti o ning of the Euro pean Uni on], члан 
234.

82) У ле ги сла тив не обла сти уну тар ко јих Европ ски пар ла мент има овла шће ње за јед нич ког 
од лу чи ва ња спа да ју: уну тра шње тр жи ште; сло бод но кре та ње рад ни ка; за шти та по тро-
ша ча; обра зо ва ње; кул ту ра; здра вље; транс-европ ске мре же; за по сле ње; пра во на осни-
ва ње; и бор ба про тив пре ва ре.

83) Тј. Са да је по тре бан ве ћи број гла со ва из Са ве та ми ни ста ра да би се до нео за кон. В. 
Tre aty on the Fun cti o ning of the Euro pean Union: op. cit., члан 294.

84) Кључ не ле ги сла тив не обла сти у ко ји ма Ко ми си ја и Са вет ми ни ста ра мо гу да де лу-
ју без са гла сно сти Европ ског пар ла мен та су сле де ћа: по ли циј ска и суд ска са рад ња у 
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* 
*   *

При ме на швај цар ског мо де ла ко о пе ра тив ног фе де ра ли зма мо-
гла би по мо ћи у ре ша ва њу де мо крат ског де фи ци та ко ји за га ђу је 
ин сти ту ци је ЕУ; ре ше ње се мо же на ћи у пре мо шћа ва њу ја за из-
ме ђу по ли тич ких ин сти ту ци ја и би рач ког те ла ЕУ. Прин цип суп
си ди јар но сти и ин си сти ра ње на ан га жо ва њу при ват ног сек то ра и 
пре но ше њу мо ћи на нај ни жи ни во вла сти, мо же да по мог не ин сти-
ту ци ја ма да укљу че ви ше ин те ре сних гру па у про цес од лу чи ва ња, 
и да олак ша ју би ро крат ски пр тљаг.85) Раз вој фор мал не про це ду ре 
кон сул та ци ја ло кал них обла сти мо же по мо ћи у усме ра ва њу ин сти-
ту ци ја пре ма кри тич ним про бле ми ма и чак по зи тив ним су ге сти-
ја ма. По мак у прав цу за сту пље но сти за сно ва ној на по ли тич ким, а 
не на ци о нал ним или је зич ким пи та њи ма, мо же обез бе ди ти ви ше 
од лу ка за сно ва них на де мо крат ској во љи, уме сто за ла га ња за пер-
цеп ци ју раз ли чи то сти за сно ва ну на на ци о нал но сти. Укљу чи ва ње 
не ких од на ци о нал них ин те ре са у Ко ми си ју као те ло ко је до но си 
смер ни це, мо гло би да по мог не у на до град њи ин те ре са др жа ве на 
те ло ко је од ре ђу је смер ни це, уме сто да се ње га раз гра ђу ју. Га ран-
ци ја мо ћи ко ју би рач ком те лу пру жа не по сред на де мо кра ти ја на-
тје ра ла би по ли тич ке ин сти ту ци је да обра те па жњу на же ље би ра ча 
(због стра ха да ће се њи хо ва по ли ти ка пре о кре ну ти у ре фе рен дум) 
и да ће се би рач ко те ло осе ћа ти осна же но и пот пу но укљу че но у 
по ли тич ки про цес.

Пра ва је ште та што Швај цар ску свет то ли ко ду го иг но ри ше 
и по сма тра је као обич ну зна ме ни тост. Ствар ност је мно го ком-
плек сни ја, јер у да на шњем све ту на ра ста ју ћих мул ти ет нич ких су-
ко ба, Швај цар ска сто ји као под сет ник да се кре до на ци о на ли стич-
ког на чи на раз ми шља ња, (ка рак те ри стич ног за 19. век), а по ко јем 
др жа ве тре ба ју би ти из гра ђе не стрикт но на ет нич ким / је зич ким 
осно ва ма, не мо ра при хва ти ти. И док ЕУ на сто ји да ре кон стру и ше 
Евро пу на пот пу но но ви и ори ги на лан на чин, тре ба се на гла си ти 
да ће, без де мо крат ског плу ра ли зма, но ва Ује ди ње на Евро па, чи је 
ра ђа ње мно ги оче ку ју, би ти мр тво ро ђе но де те. 

кри вич ним пи та њи ма; ре ви зи ја уго во ра ЕУ; дис кри ми на ци ја; др жа вљан ство ЕУ; ви зе; 
азил и ими гра ци ја; пра ви ла кон ку рен ци је; еко ном ска по ли ти ка; и по ре ски до го во ри.

85) Мо же се при ме ти ти да Фе де рал ни са вет има са мо 7 ад ми ни стра тив них порт фо ли ја, а 
Ко ми си ја 27.  
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Summary
As the European Union has been spreading to the south
east, that is, in direction toward a cluster of memberstates 
of former Yugoslavia, it is very probable that its institu
tions, characterized by contrasts and inequality, will prove 
themselves to be incapable of facing the burden that one 
efficient and democratic government carries upon. The 
European Union will have to react quickly in order to 
solve the issue of inherent democratic deficit in its political 
institutions. If it wants to get rid of the gap which arose be
tween its institutions and electorate, the European Union 
(EU) will have to fundamentally reorganize the structure 
of its existing institutions. As the idea of enlargement of 
the EU becomes closer to reality, this fundamental de
mand will become unavoidable if this new enlargened EU 
wants to avoid the paralysis or possible collapse. Swit
zerland is an ideal example for the EU on how to solve 
the problem of reforms of its nondemocratic institutions. 
Parallels between the EU and Switzerland are very obvi
ous as both of them consist of groups speaking multitude 
of languages and also both of them consist of conglomer
ates of sovereign entities with their own unique histories 
and cultures. Federalism in general and the specific Swiss 
model of federalism (cooperative federalism) are the best 
solution for solving the issue of democratic deficit which 
currently causes problems to the  EU institutions. 
Keywords: Swiss federalism, European Union, EU institu
tions, democratic deficit.
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