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Сажетак
Италијанскадржаваје,саисторијскогстановишта
посматрано, релативно млада политичка заједница.
Заразлику однеких својих суседа, великих европских
земаља,којесумеђупрвимастворилесвојаколонијал
нацарства(напримерШпанијавећу16.веку)иликоје
су владавину апсолутнемонархије довеле до врхунца
(каорецимоФранцускау18.веку),Италијаје,слично
Немачкој,достакасно,текудругојполовиниXIXвека
ушлаупроцесуједињења.Кадасеимаувидутаисто
ријскачињеница,каоитериторијалнавеличинаИта
лијеиприличнобројностановништво, логично једа
суопсталедоданасодређенеисторијске,језичке,кул
турнеигеографскеспецифичностиунутарземљекоје
подразумевају и одговарајуће ,,некласично’’ државно
уређење.Италијајеупослератномпериодупостала
готовосинонимзанестабиланполитичкипоредаки
учесталипадвлада.Њенпарламентарнирежимједо
живеобројнаискушења,алијеуспеодаопстането
комдеценијаипостанесвојеврснимоделнаевропском
тлузаједнорелативноефикасноиодрживодржавно
уређење.Утом контексту сешефдржаве појављу
јекао јединственафигурауполитичкомиуставном
поретку.Мићемоуовомрадукрознормативнуана
лизуразмотритињеговауставнаовлашћења,инсти
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туционалниположајиполитичкупраксу,узповремене
освртенаположајнекихњеговихколегауЕвропи.
Кључне речи: председник Републике, парламентарни
систем,уставнаовлашћења,регионалнадржава,на
ционалнојединство.

Jошнапочеткупостојањамладеиталијанскедржавепрвипред-
седник владе уједињене Италије, гроф Камило Бенсо Кавур

(Camillo BensoCavour) је констатовао да је било лакше створи-
тиИталијунегоИталијане.Уследрелативногкасногуједињењаи
бројнихисторијскихпревирањанииталијанскаполитичкакултура
нијепоприродистваримоглабитинарочитонибогатаниразвије-
на.Уосталом,чињеницадајеупрвихдведеценијепостојањаИта-
лијезбогстрогихзаконскихусловаипостојањаврловисокогимо-
винскогцензусасвеганештовишеод2%Италијанаучествовало
наизборимадостаговориуприлогпређашњетврдње.Истотако,
нијезгорегпоменутидајеопштеправогласа(итосамозамушкар-
це)уведенотек19121).Поредтога,акосенезаборавидајеземља
врлобрзопослеПрвогсветскогратаушлаупериодфашистичке
диктатуре (1922-1943), сасвим је јаснодасењенплуралистички
политичкиживотможеуправомсмислупратититекнакон1945.
године. Уусловиматаквенедовољночврстеполитичкезаједни-
це,којајебилаобележенабројнимразноликостима,историјским,
језичким,културними географскимспецифичностима,одређени
бројинтегративнихчинилаца,односнофактораполитичкогина-
ционалногјединства,јебиовишенегопотребан.

1.ОСНОВЕИТАЛИЈАНСКОГДРЖАВНОГУРЕЂЕЊА

Италијаједемократска,парламентарнарепубликачијеустав-
ноуређењедатираиз1946.годинекадајеупослератномпериоду
донетновинајвишиправниакткаоосновбудућегдржавногидру-
штвеногуређења. Једнаоднајизразитијихпосебностииталијан-
скедржавејепостојањерегионалногуређења,уставноправноде-
таљнорегулисаног,каонекеврстетраженогспецифичногсистема
којибисенајбољеприлагодиореалнимпотребамаИталије.Наи-
ме,државајеподељенана20региона,одкојих15имајуидентичан,

1) Акосетоупоредисанекимземљама,конкретнонордијским,којесуопштеправогла-
са(даклеизажене)увелевећпочетком20.века(рецимоФинска1906.илиНорвешка
1913.),ондапостаје јасноколикојемладаиталијанскадржавакаснилаунекимдру-
штвенимдостигнућима.
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„редован“статус,докосталих5имајуванреднистатускојипрате
ивећенадлежности(Валд’Аоста,Сардинија,ЈужниТирол,Фрију-
ли-ЈулијскиАлпииСицилија).Важнојепритомподвућидајеус-
постављањепредвиђеногинституционалногуређењакаснилосве
допочетка ‘70-их година, услед сложеностипосла и замршених
политичкиходноса.ДалијеИталијаувођењемрегионанапустила
унитарнодржавноуређење?Овојеједнопитањеутеоријскојрав-
ниококоганепостојиконсензусмеђуауторима.Вредиистаћидаје
регионалнадржавајошувексвојеврснановинаудоктриниустав-
ногправа,тејеибројрадовакојијењојпосвећендалекомањиод
онихкојиобрађујуунитарнуифедералнудржавукао,,класичне’’
обликедржавногуређења.Једанодпрвихауторакојисетемељни-
јебавиоовимпитањемкоднасјепроф.МиодрагЈовичићкојије
сматраодапостојидовољноелеменатада серегионалнадржава
прогласитрећимобликомдржавногуређења,узчињеницуда„по-
годниусловизаувођењерегионалнедржавепостојесвудагдесе
подручјеједнедржавенеодликујехомогеношћу-етничком,кул-
турном,језичком,економском,географскомидругом.“2)Дајеово
питањекаосамосталнанаучнацелинанедовољноуставноправно
проучаванокоднасудужемвременскомпериодуможесевидетии
премапознатојПросветинојПравнојенциклопедијигдесекажеда
јеИталија,,унитарноуређена,алисујакеаутономистичкетежње
појединихњенихделовадошледоизражајауувођењурегионали-
зма.’’3)Дакле,низааутореенциклопедије‘80-ихгодинанијебило
дилемедајеИталијаунитарнадржава.

Поредтога,Италија слови задржавумање-вишекласичног
парламентарногсистема,што значида је владатакоја јеистин-
ски носилац политичкемоћи у земљи, уз незаобилазни елемент
свакогпарламентарног система, односнополитичкуодговорност
владепредПарламентом.„Основнафункцијашефадржавеупар-
ламентарномсистемујеусклађивањедвеактивне,ефективневла-
сти,владеипарламента.“4)Додуше,нипарламентарнисистемније
хомогенсистемвласти,независноододређеногбројазаједничких
елеменатакојипоседују.Тако, снагавладеипоготовопремијера
нијеистаусвакомпарламентарномсистему.ЂованиСартори(Gi
ovanni Sartori), познати италијански политиколог, је разликовао

2) МиодрагЈовичић,Савременифедерализам,Службенигласник,Београд,2006,стр.394.
3) Правнаенциклопедија(првитом),Савременаадминистрација,Београд,1985,стр.521.
4) РаткоМарковић,Уставноправоиполитичкеинституције,Службенигласник,Бео-

град,2000,стр.227.
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триврстепарламентаризма:1)кабинетскисистеменглескогтипа
саврлојакимпрвимминистром,2)системфранцускогтипаТреће
иЧетвртерепубликесаврлослабоминестабилномвладом,и3)
средњаваријантапарламентаризмакојиконтролишустранке.5)За
италијанскитиппарламентаризмасеможерећидаприпадатрећем
моделу где јепредседниквладе самоprimus interpares, односно
првимеђуједнакима.

Председник Републике, према италијанском уставу, оличава
националнојединствоземље.Овакворешење,иаконапрвипоглед
симболичногкарактера,нијереткоууставимаодређеногбројазе-
маља.Оноимапотенцијалноширедејствонегоштобипростоје-
зичкотумачењеуставненормепретпостављало,дејствокојеможе
доћидоизражајапоготовоукризним периодима,каоштоћемо
видети. Јер не треба заборавити да се ,,карактер једног система
властинеможеценити самоили како је онпостављен уставно-
правноилисамокакоонфункционишеудруштву’’6).Дакле,оба
оваелемента(некиполитиколозибиреклиинституционалнииби-
хевиорални,каонпр.МетјуШугарт)семорајуузетиуразматрање
приликомквалификацијеједногполитичкогилиуставногсистема.
Сдругестране,коликогодсвакиполитичкиидруштвенипоредак
природно тежио сузбијању конфликата, постоји и схватање пре-
макоме„једанпретераноумеренполитичкисукоб(илимождапре
надметање?,Д.Г)нијепривлачан,обесхрабрујеучешће...ичини
системрањивимпремаекстремнимидеологијама.“7)

Италија једеценијамаупослератнојЕврописловилакаодр-
жава изражене политичке нестабилности. Број влада које су се
сменилеичијакратковечностјевећпосталапословичнасемериу
десетинама;утомпогледусеонаможеупоредитисафранцуском
Четвртомрепубликом.ВећипериоднаконДругогсветскогратадо-
минантнастранкауполитичкомживотујебилаДемохришћанска
партијакојаједокраја20.векадалачакпетпутапредседникаРе-
публике,штонијеспречилоњеннестанаксаполитичкесценеИта-
лије‘90-ихгодина.Деценијамајепостојећипоредактакофункци-
онисао уз врло јаку опозиционуКомунистичку партијуИталије,

5) ЂованиСартори,Упоредниуставниинжењеринг,ФилипВишњић,Београд,2003,стр.
124.

6) ДраганТраиловић,„ПолитичкаинституцијапредседникаРепубликеусистемувласти
Србије“,Политичкаревија,3/2012,стр.116.

7) MassimoLuciani,“LaparabolladellapresidenzadellaRepubblica”,Associazioneitaliana
deicostituzionalisti,Rivista,№:1/2014,стр.2.
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што је довело до извесне инертности институција и политичког
животаземље,узизраженукорупцијуиклијентелизамкаопрате-
ћенегативнепојаве.8)Политичкаидруштвенакризасенарочито
распламсалауземљитокомтакозваних„оловнихгодина“(annidi
piombo), крајем ‘60-ихитоком ‘70-ихгодина,када једошлочак
и до убиства премијераАлдаМора (AldoMoro) 1976. године од
странелевичарскихтерористаЦрвенихбригада.Утомконтексту
каоивеликогизазовадржавнеборбепротивмафије9),једнаодрет-
кихстабилнихинституцијајеуправопредседникРепубликекојије
требалодабудегарантфункционисањачитавогсистема.Додуше,
кадаговоримооразличитимтеоријскиммоделима,уовомслучају
парламентаризму,нетребаизгубитиизвидада,ипоредчитавог
низазаједничкихелемената,непостојијединственалистатаквих
елеменатакојибибилиапсолутноидентичнизасвеобликепарла-
ментаризмаупракси.Тако,например,стварстојисаодговорно-
шћувладе.Утомконтексту,одступањеуодносунакласичнипар-
ламентаризамјеутомештосенепотежеаутоматскиодговорност
владеуслучајуодбацивањанекогњеногпредлогаупарламенту.У
супротном, најгоремане парламентаризма би брзо испливале на
површину,каквесусерецимоунескривеномобликуиспољилена
примертокомфранцускеЧетвртерепублике(1946-1958).

2.ИЗБОРПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ

ПредседникРепубликеуИталијисебирапарламентарнимпу-
тем, односнобезнепосредногнародногучешћа.Било је додуше
покушајадасеизменомуставауведенепосредниизборшефадр-
жаве1998.године,алисетајпокушајзавршионеуспехом.Уциљу
изборашефадржавесесазивајуназаједничкуседницудоњидом
(Cameradeideputati)игорњидом(Senato)Парламента,узучешће
по3представникасвакогиталијанскогрегионасаизузеткомВал
д’Аостекојузаступасамо једанпредставник.Заизборшефадр-
жавесезахтева2/3већинаокупљенихнароднихпредставника,с
тимштодауслучајудатаквавећинанијепостигнутаупрвадва

8) ДовољнојеспоменутипримербившегшефаДемохришћанскепартијеЂулијаАндре-
отија(GiulioAndreotti)којијечак7путабиопремијер(!),анакнаднојеоптужениза
сарадњусамафијом...

9) УспутћемосамонавестиубиствосудијеЂованијаФалконеаиПаолаБорселинаураз-
макуодсвегамесецдана1992.годинеодстранемафијенаСицилији.
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кругагласањаутрећем је заизбордовољнаапсолутнавећина.10)
Наравно,иовдекаоисвугдегдесешефдржавебирапарламен-
тарнимпутемсудолазиледоизражајаоштрепартијскеборбе.„...
Партијскосупарништво (коднас)увекдобијаогромнеразмереи
сведоводиупитањетакодасепредњимпречестогубенајвиши
интересиземље.“11)ОвајdefactoпледоајегенераладеГолапротив
парламентарногрежима,иликакогајеонпрезривоназивао„режи-
мапартија“бисемогаомирнедушеприменитинамногеземље,
укључујућииИталију.

Председничкимандаттрајеседамгодинаинијеподложанни-
каквимограничењимаусмислупоновногкандидовањаистелич-
ностинанајвишудржавнуфункцију.Можесерећидаиталијанска
република представља својеврстан изузетак међу европским др-
жавама(подразумевасерепубликама),имајућиувидудајепред-
виђенседмогодишњи,дакленајдужимандатпознатуупоредној
пракси,којипритомнијениограничен.12)Овакворешењеочиглед-
носугерише једноснажноповерењекоје јеуставотворацимаоу
шефадржавеидоминантнуулогукојумујенамениоупериодима
крупнихполитичкихкризаиевентуалнихзастојауфункциониса-
њуинституција.Узевшиуобзирсвусложеностполитичкеидру-
штвенеситуацијеупослератнојИталијитворциуставасувидљиво
желелидауспоставесвојеврсни„филтер“каизборушефадржаве
увидуодговарајућегстаросногпрагакојибитребалодаосигура
изборједнеживотнозрелеличностинанајвишуфункцијугдеби
њено великоличноискуствомоглодабуде значајанфактор ста-
билностичитавогуставногиполитичкогпоретка.13)Узгредречено,
сличанусловјепредвиђениуСАД,стимштојестароснипрагза
председниканештонижи(40годинаживота).

Након изгласавања нови шеф државе полаже заклетву пред
Парламентомна заједничкој седници,уз једнуразликуштоовог

10) ВрлојеиндикативанслучајизборапредседникаСкалфара1992.годинеу16-омкругу
гласања!ТовеомаподсећанаизборпредседникаКотијауФранцускојтокомIVРепу-
бликекадаје1954.изгласану13-омкругу.„Режимпартија“,какогаједеГолквалифи-
коваобезмилости,јеовдеупотпуностидошаодоизражаја.

11) CharlesdeGaulle,Lesmémoiresd’espoir,Plon,Paris,1999,стр.311.
12) Теоретски,тобимоглодовестидоситуациједаједналичностпрактичнодеценијама

обављапредседничкудужност,паидокрајасвогживота.Истинеради,требарећида
упркосоваквојтеоријскојмогућноститаквихслучајевавишедеценијскевладавинени-
јебилодосадауполитичкојпраксипослератнеИталије.

13) Случајноилине,теккуриозитетарадинавешћемоичињеницудаИталијаиматренут-
нонајстаријегшефадржавеуЕвропи,исигурноједногоднајстаријихусвету(Ђорђо
Наполитано,1925).
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путатувишенисуприсутнипредставницирегиона.Дотичноре-
шењенамделујебарједнимделомизненађујуће.Постављасепи-
тањезбогчегасешефдржавебираодстранеПарламентаједног
састава,аполажезаклетвупредПарламентомдругачијегсастава.
Питање у основи нема никакав практичан значај, али по нашем
мишљењузаслужуједабудебарздраворазумскипостављено,по-
готовоузевшиуобзирчињеницудасимболичкадимензијаразних
акатаипроцедурауполитициникаконебисмелабитизанемарена.

3.ОВЛАШЋЕЊАПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ

Када говоримо о овлашћењима појединих државних органа,
конкретноовдешефадржаве,вредиподсетитидапоредписаног
словазакона,постојиионотосенајчешћеназивадухзакона.То
значидањеговереалнемоћинезависеискључивоодсловаустава
односнописаненорме,већиодпостојећегодносаполитичкихсна-
га,паитренутнешире,друштвенеситуацијеуземљи.Иликакосу
тосликовитоприменилипојединииталијанскиаутори„моћишефа
државесукао,хармоника’,односнопроширујусеупојединимфа-
замаполитике,аскупљајусеудругим“.14)Готоводајепосталооп-
штеместотврдњадашефдржавеупарламентарномсистемуима
углавномпротоколарнаисимболичнаовлашћења.Овакватврдња
ипакзаслужуједабудетемељноподвргнутаанализикрозразма-
трањесвих(илибарвећине)председничкиховлашћења.

Правнотехничкипосматрано,уставупосебномпоглављупо-
свећујеосамчлановаПредседникуРепублике (чл. 83-91), али за
разликуоднашегуставарецимо,италијанскинесадржи,,наслов’’
свакогчланакојомодређујењеговусадржину.Упрвомреду,шеф
државеоличаванационалнојединство,штојемање-вишеодлика
свих носилаца највише државне функције, независно од облика
владавинеидржавногуређења.

Сдруге стране, класичнопредседничкоовлашћењеупарла-
ментарном систему је право распуштања парламента. Додуше,
оваодлукасенедоносисамосталновећнаконобавезносаслуша-
ногмишљењапредседникаједногилидругогпарламентарногдо-
ма,чијипакставнеобавезујеПредседникаРепублике.Јер,устав
допуштамогућностдасеприступираспуштањуједногиличакоба

14) RobertoBin,GiovanniPitruzella,Dirittocostituzionale,Giappichellieditore-Torino,Deci-
maedizione,2009,стр.239.
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парламентарнадома,штонапримернијеслучајуФранцускојгде
семожераспуститисамоНационалнаскупштина,односнодоњи
дом.Уставпритомпоставља временскоограничењепрема којем
председниковопотенцијалномоћносредствонеможедакористи
упоследњих6месецисвогмандата(semestrebiancoили„белисе-
местар“какосето још називаустручномжаргону).Ratio legis,
односносврхаовезабранесесводинажељууставотворцадашефу
државеодузмемогућностсвојеврснеманипулацијеусмислума-
неварскограспуштања„непослушног“илинепредвидивогпарла-
ментакојибимогаодаизгласасменупредседникаРепубликепред
крај његовог седмогодишњег мандата. У овом контексту у делу
италијанскедоктринесепоставилопитањедали јераспуштање
парламентаједностранактшефадржавеилисепакдоњегадолази
сарадњомсавладомкојајеуобичајеноиницијаторовогакта.Фор-
малнопосматрајући,тешкодабисеовајактмогаосматратијед-
ностранопредседничкимимајућиувидуобавезудабудеиспраћен
премапотписом председника владе (Presidente del Consiglio) или
надлежногминистра.УпарламентарнојисторијиИталијејебило
случајевадасеупотребомпредседничкогветаједномизгласаниза-
конвратираспуштеномпарламентунапоновноодлучивање.Тада
бисесасвимлогичномоглопоставитипитањедалиикакоможе
поступатиинституцијакојојјеколоквијалноречено,,истекаорок
трајања’’?Таквихситуација јебилонарочитотокомпредседнич-
когмандатаФранческаКосиге(FrancescoCossiga)између1985.и
1992.године.Тадашњипредседникјесматраодараспуштенипар-
ламентнемаовлашћењадарасправљаопредседничкомвету,,,што
биондафактичкизначилодасепредседничкиветоодсуспензив-
ног претвaрa у апсолутни.’’15)Међутим, парламент је својим ак-
тивнимделовањемусмислупоновногразматрањазаконауспеода
наметнесвојставдаједномраспуштенпарламентнијеполитички
,,мртав’’.Мада, питање евентуалног деловања распуштеног пар-
ламентазаслужујепреманашеммишљењуиједантеоријски,ане
самочистопрактичанодговор.

Поредправараспуштањапарламента,врлоизразитоовлашће-
њепредседникарепубликејеправоветаназаконеусвојенеупар-
ламенту.Самуставприличноштуроуређујеовопитањепредвиђа-
јућисамодавраћањезаконапарламентуморабитимотивисано,а
занимљивоједасечакнинепомињереч„вето“каотаква.Нарав-

15) RobertoBin,GiovanniPitruzella,ibidem,стр.249.
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но,услучајудапредставничкотелопоновоусвојидотичнизакон
председникједужандагапрогласи.Тоусуштинизначидаитали-
јанскишефдржаве(заразликуоднашег16))нерасполажеојачаним
суспензивним(одгодним)ветомгдебисеондазановоусвајањеза-
коназахтевалаапсолутна(аневишепроста)већинаупарламенту.

Једнаодкључнихствариусвакомуставномсистемујепитање
одговорностипредседникаРепублике,какополитичкетакоикри-
вичне.Упарламентарномсистемујеуобичајеноприсутанинсти-
тутпремапотписа(сапотписа).Тоје„формалнопреузимањеполи-
тичкеодговорностиодстранеминистарскогкабинетазаактекоје
шефдржаве,каополитичкинеодговорниелементизвршневласти,
самономиналнодоноси.“17)Италијанскиуставјеутомпогледувр-
лојасанјерпредвиђада„ниједанактпредседникаРепубликеније
важећиуколиконијепремапотписанодстранеминистаракојису
га предложили и који преузимају одговорност зањега“ (чл. 89).
Овопрактичнозначидајепремапотписнекаврста„громобрана“
зашефадржавекојаискључујебилокаквумогућностпокретањаи
утврђивањањеговеполитичкеодговорности,тимпрејериначин
његовогизборапарламентарнимпутемонемогућавадагастигне
евентуалнонароднасанкцијанаизборима.

Поред тога, за разлику од решења у нашем праву где ново-
изабрани члановиВладеполажу заклетвупред Народном скуп-
штином,уИталијипредседникМинистарскогсаветаиминистри
полажузаклетвупредшефомдржаве,каосимболомнационалног
јединства.Речјеојошједномелементукојинеманарочитупрак-
тичнуважност,аликаоштосмовећистаклиисимболичнастрана
међусобниходноса,поготовонајвишихдржавнихоргана,сенеби
смелаизгубитиизвида.

ПредседникИталијеимаисопственунормативнувласткојасе
огледаумогућностидоношењадекретасазаконскомснагом,каои
подзаконскеопштеакте.Наравно,председникиовдерадионошто
јеуобичајенанадлежностшефадржавеуготовосвакомсистему,а
тојепроглашавањезаконаусвојенихупарламенту.Натајначинје
законодавнанадлежностнаодређениначинподељенаизмеђупар-
ламентаишефадржаве,односноизмеђузаконодавногиизвршног

16) ,,АкоНароднаскупштинаодлучидапоновогласаозаконукојијепредседникРепубли-
кевратионаодлучивање,законсеизгласававећиномодукупног(подвукаоД.Г.)броја
посланика“,чл.113,ст.2УставаРепубликеСрбије.

17) Lexiquedestermesjuridiques,Dalloz,16èmeédition,2007,стр.184.
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органа,иакоуИталијинепостоји,заразликуодФранцускереци-
мо,традиционалнаподозривостпреманадмоћискупштинскевла-
сти.Шефдржаветакође,поредпредседникапарламентарнихдо-
моваилитрећинепосланика,можеутицатиназаконодавнувласт
тимештоможесазватипарламентуванреднуседницу,стимштоу
томслучајуакојесазвансамоједандом,другисепоаутоматизму
такођесазива.Овојеједнозанимљивоовлашћењешефаиталијан-
скедржаве,имајућиувидуданекидругипредседницирепублика,
институционалноифактичкимного јачи(рецимоуФранцуској),
немајутаквууставнумогућност.18)

Поредтога,шефдржавеуИталијиимаправоименовањана
одређенефункције.Упрвомреду,најважнијемеђуњимасеодноси
наименовањеједногбројасудијаУставногсуда,конкретнопетод
укупнопетнаест судија.19)Осталихдесетименују, у сразмерипо
пет судија, парламент и врховне правосудне институције.Право
именовањакојевршишефдржавесетакођеодносинапочаснесе-
наторекојисузадужилидржавусвојимдруштвеним,уметничким,
научнимиликњижевнимрадом,ањиховизборсевршинаоснову
дискреционепредседниковепроцене.

Нетребаизгубитиизвидадашефдржавеможеефективнода
делујеипреманижим,регионалнимилилокалним,анесамоцен-
тралнимдржавниморганима.Тако,онможесвојимактом,обра-
зложеним декретом, распустити регионални парламент или опо-
зватишефарегионалневладе (Giunta),услучајудасуовиизвр-
шилиактесупротнеуставу,озбиљнопрекршилизаконилипакиз
разлоганационалнебезбедности.Додуше, овајпоследњиразлог,
уколиконијепраћеннекимконкретнијимпрецизирањем,бимогао
битиповодзаозбиљнезлоупотребе,поготовоуванреднимоколно-
стима.Уоваквимслучајевимапредседникипакнеодлучујесам,
већнаконсаслушаногмишљењапосебнекомисијепосланикаисе-
наторакојасепосебноформирапозакону.

ПредседникРепубликетакођеимаизвесненадлежностикоје
сумање-вишезаједничкеготовосвимшефовимадржаванезависно
одсистемавластииличакиобликавладавинеукомесеналазе,

18) Собзиромда јеуФранцускојнасназиполупредседничкисистемкаологичнообја-
шњењенамделујетврдњада једотичниелементпреузетизпредседничкогсистема
власти.УСједињенимамеричкимдржавамагдејеинастаоовајсистемважиначело
строгеподелевласти-насупротпарламентарномгдејетаподеламногогипкија.

19) Узгредречено,решењепоугледунаиталијанскојеприхваћеноиунашемуставу,где
шефдржаветакођеименујетрећинусудијаУставногсуда(триоддевет).
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каошто су руковођење оружаним снагама, додељивање одлико-
вања, примање акредитива страних дипломатских представника,
ратификовањемеђународнихуговора,вршењеправапомиловања
ипреиначењаказни,председавањеВисокимсаветомправосуђа...

Одређени политоколози су покушали да успоставе поједине
критеријуменаосновукојихсеможеудобројмерипроценитире-
алнаснагаједногпредседникаРепублике.Утомконтексту,Алан
Сиароф(AlanSiaroff)јеистакаодеветкритеријума20),ито:

1.Далијепредседникнепосреднобиран?
2.Далисепредседничкиипарламентарниизбориистовреме-
ноодржавају?

3.Која су дискрециона права именовања председника репу-
блике?

4.Далипредседникпредседаваседницамавладе?
5.Далиимаправовета?
6.Којасуњеговаовлашћењаустањунуждеи/илимогућност
доношењадекрета?

7.Далиимацентралнуулогууспољнојполитици?
8.Далиимацентралнуулогууформирањувладе?
9.Далирасполажеправомраспуштањапарламента?
Уколикојебројпозитивниходговораод0до4,тадаможемо

говоритиослабомпредседникурепублике,акоје4или5позитив-
ниходговорарадисесредњеилиумеренојакомпредседнику,асве
преко5позитивниходговорабиуказивалонајакогиливрлојаког
председника.Кадасенабројанамерилапримененаслучајитали-
јанскогшефадржавевидимодабројпозитивниходговоранеможе
прећипет(непосреднојебиран,имадискреционаправаименова-
ња,имаправовета,можедоноситидекретеирасполажеправом
распуштањапарламента).Тодаклезначидапредседникрепубли
ке уИталији спада у групу умерено јаких председника, односно
нештојачиходнекихшефовадржаваупарламентарномсистему
власти,алиопетзначајнослабијиходонихумешовитимипогото-
вопредседничкимсистемимавласти.

20) AlainSiaroff, “Comparativepresidencies:The inadequacyof thepresidential, semi-presi-
dentialandparliamentarydictinction“,EuropeanJournalofPoliticalResearch,42(3),2003,
стр.287-312,преузетоиз:ДраганТраиловић,„ПолитичкаинституцијапредседникаРе-
публикеусистемувластиСрбије“,Политичкаревија,3/2012.
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4.ПРЕСТАНАКДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ

КаоисвакомпредседникуРепублике,такоииталијанскомду-
жностможепрестатинекимуобичајенимпутем,каоштосусмрт,
подношењеоставкеиистекмандата.Утимслучајевима,председ-
никдоњегдомаПарламентазаказујеизборновогшефадржавеу
рокуод15данаилиевентуалнодужем,уколикојеПарламентрас-
пуштенилиакоједопарламентарнихизбораосталомањеодтри
месеца.ДосадашњаполитичкапраксауИталијидосаданијезабе-
лежиласлучајевеоставкиилисмртипредседникаутокумандата.
Сдругестране,услучајудабилоизкојихразлогашефдржавене
можеобављатисвојефункцијенадужностигазамењујепредсед-
никдоњегдомаПарламента,односноСената.ПредседникРепу-
бликеуживаимунитетукривичноправномсмислузасвеактекоје
супредузетитокомњеговогмандата.Међутим,услучајувелеизда-
јеилидругеповредеуставаонкривичноодговарапредпарламен-
томкојикроззаједничкуседницуобадоманаступапрактичнокао
суд21).Оптужбасепритомподижесагласношћуапсолутневећине
посланикаисенаторанакончегасеприступаотварањупоступка.

Након престанка дужности, присуство бившегшефа државе
не престаје трајно у политичком животу земље. Устав је наиме
предвидеодаонаутоматскиexlegeпостајечланСената,осимуко-
ликотаквупочастсамнеодбије.Овакворешењепокојемсепре-
ћутно одаје својеврснопрећутно признање бившемпредседнику
Републикекрозњеговопотенцијалноучешћеурадугорњегдома
парламентасеможеразумети.Поготово,акосеупоредисанеким
другимрешењима,напримерфранцуским, где себившемшефу
државе даје једна другачија, али у сваком случајумного важни-
јаулогаодобичногсенатора,атојеравноправноучешћеураду
Уставногсавета,францускеваријантеуставногсуда.Безопреде-
љивања у смислу давања вредносног суда које је решење боље
илиприхватљивијереклобисеусвакомслучајудајеиталијански
уставотворацпоступио„мањемонархистички“одфранцуског(ко-
јијеопетсасвојестранеочигледнонанекиначинжелеодасачува
председничкуауруинаконпрестанкафункције),ипронашаоједно
конвенционалнијерешење.

21) СличнорешењепостојииуСАДгдесеСенатиПредставничкидомсастајууоквиру
процедуреимпичмента(impeachement)гдесесудишефудржаве.
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***
Италијанска република, као ињено регионално уређење, су

производспецифичнихисторијскихоколностиидруштвенограз-
војанаапенинскомтлу.ПредседникИталијејекључстабилности
читавог политичког поретка. Иако по дефиницији он нема пре-
велика (алинипремала!) овлашћењаупарламентарном систему
власти,његоваулогаизначајнадилазедословнотумачењеслова
устава, поготово током кризних политичких периода и застоја у
радупојединихдржавнихинституција.Онтакођеможедоноситии
декретесазаконскомснагом,штозначидадржи,аконепресудно,
алибаремдеонормативневласти.Сдругестране,нетребазабо-
равитинињеговоправоименовањаједногбројадоживотнихсена-
тораитрећинесудијаУставногсуда,каоиправоветаназаконске
предлоге.

Мада,каоиунекимдругимсистемимавласти,иовдеефек-
тивновршењепредседничкиховлашћењаињеговеконкретнемо-
ћиумногомезависеоддатогполитичкогтренуткаиодносаснага
окомесеговори.Јер,какојеисправнопримећено,,измеђуулоге
председникаРепубликеиполитичкогсистемапостојиоднособр-
нутесразмерности,усмислудасемоћипрвогповећавајууситу-
ацијамакризедругогиобрнуто.’’22)Но, с обзиромда јеИталија
традиционалнополитичкинестабилно тло где су парламентарне
кризеипадовивладеприличночести,јасноједашефдржавене
можеиматиулогуобичногстатистекојибисеограничионаоба-
вљањеминимумадужности.Онморабитиконстантнополитички
присутан,каонекаврставанстраначкогарбитра,паунекурукуи
чуварадруштвенесавести.
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DusanGujanicic
THEPRESIDENTOFTHEREPUBLICINTHEPOLITICAL

ANDCONSTITUTIONALSYSTEMOFITALY
Resume

TheItalianstateisfromthehistoricalpointofviewarela
tivelyyoungpoliticalcommunity.Unlikesomeotherstates
in its neighborhoodwhich have created among the first
theircolonialempires(forexampleSpaininthe16thcen
turyalready)orsomeotherswhichhavereachedthepeak
oftheabsolutemonarchy(asFranceinthe18thcentury),
Italyhasentered,likeGermany,historicallyratherlate,in
thesecondhalfofthe19thcenturyintheprocessofnatio
nalunification.Ifwetakeintoaccountthishistoricalfact
butalsotheterritorialsizeofItalyanditsnumerouspo
pulation,itappearslogicallythatuntilnowhavesurvived
manyhistorical,cultural,linguisticandgeographicalspe
cificitiesthatimplytheexistenceofspecificconstitutional
order.Although confronted tomany political (numerous
fallsofgovernment)andsocial(mafia,terrorism)challen
ges,Italysucceededinmaintainingitsownconstitutional
model.Inthiscontextofatypical,neitherfederalnoruni
tary system, the president of the Republic appears as a
uniqueactorwithinthepoliticalandconstitutionalorder.
Keywords:presidentoftheRepublic,parliamentarysys
tem,constitutionalpowers,regionalstate,nationalunity.
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