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Pред мет на шег ис тра жи ва ња је ана ли за ре фор ме пра во су ђа ко-
ја је спро ве де на у Ср би ји од 2008. до 2012. го ди не, и ко ја је 

иза зва ла број не кон тро вер зе и по ле ми ке у до ма ћој и ино стра ној 
струч ној јав но сти. Ауто ри су се од лу чи ли да из дво је овај пе ри од 
као кљу чан у ре фор ми пра во су ђа из не ко ли ко раз ло га. Нај пре, иако 
је у ви ше на вра та до шло до усва ја ња се та за ко на ко ји су се од но си-
ли на област пра во су ђа, 2001. и 2004. го ди не, упра во је сет за ко на 
ко ји су усво је ни кра јем 2008. го ди не об ли ко вао ре фор му пра во су ђа 
ко ја је усле ди ла у то ку 2009. и 2010. го ди не. За тим, 2008. го ди не је, 
на кон пар ла мен тар них из бо ра, до шло до про ме не вла сти и ди рект-
ног укљу чи ва ња у из вр шну власт Со ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је, 
ко ја се сма тра од го вор ном за ло ше ста ње у пра во су ђу, ко је је на-
сле ђе но из вре ме на њи хо ве прет ход не вла да ви не. До 2008. го ди не 
су ре ше на не ка пи та ња на ко ји ма је Европ ска уни ја ин си сти ра ла 
на по чет ку про це са ста би ли за ци је и при дру жи ва ња, као што су пи-
та ње ра да ту жи ла ца за ор га ни зо ва ни кри ми нал и рат не зло чи не, 
пре нос вој них над ле жно сти на ци вил не су до ве, и кон ти ну и ра на 
са рад ња са Ха шким три бу на лом (из ру чен је нај ве ћи део оп ту же-
них), па је ЕУ мо гла да обра ти ве ћу па жњу на си стем ска пи та ња, 
као што је ре фор ма суд ства. Нај зад, 2008. го ди на се до не кле мо же 
сма тра ти пре крет ни цом у про це су европ ских ин те гра ци ја Ср би је, 
ко је су убр за не на кон пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и 
при дру жи ва њу у апри лу те го ди не, не по сред но пре пар ла мен тар-
них из бо ра ко ји су одр жа ни у ма ју.

По ла зна пре ми са на шег ви ђе ња ре фор ме пра во су ђа огле да се 
у те зи да је тзв. оп штим из бо ром су ди ја срп ско пра во су ђе до дат но 
ис по ли ти зо ва но и да је овом ре фор мом суд ство пре ћут но по ста ло 
је ди на се лек тив но и не у став но лу стри ра на гра на вла сти у по ли тич-
ком си сте му Ре пу бли ке Ср би је. Оно што је contradictioinadjecto 
je окол ност да је ре фор му спро ве ла не лу стри ра на из вр шна власт, 
чи ме је ја сно пре не та по ру ка да су су ди је пр вен стве но по ли тич ки 
ак те ри а не струч ни, не при стра сни, про фе си о нал ни и од го вор ни 
де ли о ци прав де. 

Пра во суд на ре фор ма је ин ди ка тив на јер по ка зу је да је уло-
га по ли тич ке во ље зна чај на не са мо у ства ра њу пра ва и ње го вој 
при ме ни, већ и у из бо ру по доб них ак те ра ко ји ће јед но по ли тич ко 
пи та ње за о де ну ти у тех нич ко и фор мал но-ло гич ко, на те ме љу ди-
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рек ти ва ко је про сле ђу је из вр шна власт.1) Срп ска ре фор ма пра во-
су ђа та ко ђе све до чи и о не до вољ но кон со ли до ва ној де мо кра ти ји и 
мањ ка во спро ве де ној тран зи ци ји из ауто ри тар ног у де мо крат ски 
си стем. Пра во суд на ре фор ма је спро ве де на на не у ста ван на чин, 
бу ду ћи да ни је ис по што ва на хи је рар хи ја прав них ака та. Устав-
ном за ко ну је да та на ду став на сна га, што је ре зул ти ра ло по вре дом 
устав них прин ци па стал но сти и не за ви сно сти су диј ске функ ци је. 
Ти ме су су ди је фак тич ки из јед на че не са ти ту ла ри ма за ко но дав не и 
из вр шне вла сти, ко ји пе ри о дич но под ле жу про ве ри де мо крат ског 
ле ги ти ми те та. 

РЕФОРМАПРАВОСУЂАУСРБИЈИ

Разјашњењетерминолошкедилеме:
реизборсудијаилиопштиизборсудија?

Тер ми но ло шко раз ја шње ње прав не при ро де ре фор ме је пр ви 
ре ле ван тан ко рак у на шој ана ли зи, јер го во ри у при лог те зи о по ли-
тич кој по за ди ни чи та вог по ступ ка. Кон цепт ре и збо ра су ди ја под-
ра зу ме ва при сту па ње слу ча ју сва ког су ди је по је ди нач но, узи ма ју-
ћи у об зир ди сци плин ску или кри вич ну од го вор ност сва ког су ди је, 
док оп шти из бор су ди ја под ра зу ме ва abovo рас пи си ва ње из бо ра 
за су диј ску функ ци ју на те ме љу уна пред утвр ђе них 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.2) 

Оп шти из бор су ди ја је пред ви ђен За ко ном о су ди ја ма, ко ји 
пред ста вља кон кре ти за ци ју Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва 
до не тог 2006. го ди не. Тим прав ним ак ти ма је за ко но да вац од сту-
пио од на че ла стал но сти су диј ске функ ци је и за бра не ре тро ак тив-
но сти. Од ред бе ко је су тре ба ле да се на ђу у Уста ву, у одељ ку о пре-
ла зним од ред ба ма, увр ште не су у Устав ни за кон, иако је он ни же 
прав не сна ге од Уста ва, и не до но си се по устав ном по ступ ку. Ти ме 

1) О од но су суд ства и по ли ти ке де таљ ни је у: Ти ја на Пе рић, „По ли ти ка и суд ство“, Поли
тичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2012, стр. 67-77.

2) У Стра те ги ји ре фор ме пра во су ђа, ко ја је усво је на 2006. го ди не, ис так ну то је да су 
кључ на на че ла на ко ји ма би тре ба ло да се за сни ва суд ски си стем у Ср би ји: не за ви-
сност, тран спа рент ност, од го вор ност и ефи ка сност, при че му је пре ци зи ра но да се 
Стра те ги ја пр вен стве но од но си на ре пу блич ки суд ски си стем. Ми ни стар ство прав де 
Ре пу бли ке Ср би је, „На ци о нал на стра те ги ја ре фор ме пра во су ђа“, Бе о град, 2006, стр. 3.
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се пре шло пре ко раз ли ке из ме ђу ори ги нер не и ре ви зи о не уста во-
твор не вла сти.3)

Оп шти из бор су ди ја је про на шао свој ле ги ти ми тет у до но ше-
њу но вог Уста ва 2006. го ди не, на кон че га су усле ди ли из бо ри, па се 
пре ма оце ни Вла ди ми ра То до ри ћа, „при сту пи ло тој ло ги ци из јед-
на ча ва ња су диј ске функ ци је са кла сич ном по ли тич ком функ ци јом 
до ко је се до ла зи из бо ри ма.“4) Ста вља ње зна ка јед на ко сти из ме ђу 
су ди ја и оста лих по ли тич ких ак те ра осла би ло је углед ове про фе-
си је. 

Ар гу мент о оп штем из бо ру су ди ја је до дат но до био на кре ди-
би ли те ту фор ми ра њем но ве мре же су до ва и ту жи ла штва и окол но-
шћу да де ро ги ра њем ста ре мре же не ста ју све су диј ске и ту жи лач-
ке функ ци је, те да се ја вља по тре ба за по нов ним оп штим из бо ром 
свих су ди ја.5) Ова кво ре ше ње је про тив но здра во ра зум ској и устав-
но прав ној ло ги ци, бу ду ћи да је су диј ска функ ци ја струч на јав на 
функ ци ја а не ре жим ска, и она мо ра очу ва ти сво ју не за ви сност, те 
не би тре ба ло да за ви си од ка при ца из вр шне вла сти. Слу чај срп ске 
ре фор ме пра во су ђа је је дин ствен, не са мо у зе мља ма пост-со ци ја-
ли стич ке тран зи ци је већ и у све ту, јер је усва ја њем но вог Уста ва 
до шло до ауто мат ске за ме не свих су ди ја и до сво је вр сне ко лек тив-
не и со ли дар не од го вор но сти при пад ни ка тре ће гра не вла сти, што 
је су прот но мо дер ним прав ним по сту ла ти ма о ин ди ви ду ал ној од-
го вор но сти.

У оскуд ној ли те ра ту ри ко ја се ба ви ана ли зом ове про бле ма ти-
ке, мо гу се про на ћи ста во ви да кон цепт ре и збо ра су ди ја ни је мо гао 
да до би је ле ги ти ми тет због по ли тич ке си ту а ци је од 2008. го ди не 
(пре ци зни је, због та да шњег са ста ва Вла де и скуп штин ске ве ћи не 
ко ју су јед ним де лом чи ни ли не лу стри ра ни со ци ја ли сти ко ји сно-
се ве ли ки део од го вор но сти за ло шу сли ку пра во су ђа де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка).6) Реч ју, по ли тич ка кли ма је би ла бра на спро-

3) Та на си је Ма рин ко вић, „О устав но сти оп штег ре и збо ра су ди ја“, АналиПравногфакул
тетауБеограду, Прав ни фа кул тет, Бе о град, бр. 1/2009, стр. 288-289. 

4) Де таљ ни је о овом ар гу мен ту код: Вла ди мир То до рић, „Гор ки пло до ви ре и збо ра су ди-
ја“, Правоидруштво, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, бр. 2/2010, стр. 256. 

5) Та на си је Ма рин ко вић при ме ћу је да ус по ста вља ње но вог си сте ма су до ва ни је мо гло да 
пред ста вља основ за оп шти из бор су ди ја, јер но вом суд ском мре жом ни је про ме ње на 
при ро да суд ске вла сти ни ста тус су ди ја. Су шти на из бо ра су ди ја се у ства ри са сто ја ла у 
њи хо вом пре ме шта њу из уки ну тих у но во о сно ва не су до ве. Ви де ти: Та на си је Ма рин ко-
вић, „О устав но сти оп штег ре и збо ра су ди ја“, op. cit., стр. 289.

6) То до рић из овог раз ло га озна ча ва ре и збор су ди ја „лу стра тив ним“ чи ном. Вла ди мир 
То до рић, „Гор ки пло до ви ре и збо ра су ди ја“, op. cit., стр. 255.



стр:4972.

- 53 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

во ђе њу ре и збо ра, што је ре зул ти ра ло мањ ка во спро ве де ном ре фор-
мом. Ва жно је на овом ме сту под ву ћи да се у нор ма тив ним ак ти ма 
ко ји су ре гу ли са ли оквир за спро во ђе ње ре фор ме ко ри стио тер мин 
из бор су ди ја (у За ко ну о су ди ја ма као и у Устав ном за ко ну за спро-
во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чл. 7. став 2), док се тер мин ре и-
збор одо ма ћио у по ли тич ким кру го ви ма. Кон цепт ре и збо ра су ди ја 
је ин сти тут ко ји је рет ко за сту пљен у упо ред ном пра ву, упра во због 
чи ње ни це да се ти ме од сту па од стал но сти су диј ске функ ци је.7)

Нормативниоквирправосуднереформе

Прав ни оквир за спро во ђе ње ре фор ме пра во су ђа је по ме ну ти 
Устав ни за кон за спро во ђе ње Уста ва Ре пу бли ке Ср би је у ком је из-
не та од ред ба да ће се „из бор су ди ја и пред сед ни ка оста лих су до ва 
из вр ши ти нај ка сни је у ро ку од јед не го ди не од да на кон сти ту и са ња 
Ви со ког са ве та суд ства“ (чл. 7, ст. 2). Ова од ред ба мо же да се ин-
тер пре ти ра на не ко ли ко на чи на, од ко јих се је дан од но си на из бор 
су ди ја ко ји се пр ви пут би ра ју на ту функ ци ју. Но, за ко но да вац је 
њу до дат но ана ли зи рао и кон кре ти зо вао у чл. 101. За ко на о су ди-
ја ма по ком су диј ска функ ци ја пре ста је по си ли За ко на да ном сту-
па ња на функ ци ју су ди ја иза бра них у скла ду са тим за ко ном, од но-
сно од 1. ја ну а ра 2010. го ди не.8) Сло бо дан Ор ло вић при ме ћу је да је 
овом ло ги ком „си лом за ко на про ту ма чен ви ши, Устав ни за кон, и на 
кра ју за не ма ре на нај ви ша прав на сна га, устав на.“9) Спо ран је и раз-
лог до но ше ња ове про тив у став не кла у зу ле ко ја по вре ђу је прин цип 
стал но сти су диј ске функ ци је, ко је исти на, ни је ап со лут ног ка рак-
те ра, бу ду ћи да, по сло ву Уста ва, су ди ји пре ста је функ ци ја на ње-
гов зах тев, на сту па њем за ко ном про пи са них усло ва, раз ре ше њем 
из за ко ном про пи са них раз ло га, као и у слу ча ју да не бу де иза бран 
на стал ну функ ци ју (чл. 148 Уста ва). 

Пре ко прин ци па стал но сти су диј ске функ ци је ола ко се пре шло 
ре фор мом (или да упо тре би мо еуфе ми зам, ре ор га ни за ци јом у тре-
ћој гра ни вла сти) ко јом је на пра вљен пер со нал ни дис кон ти ну и тет 
у слу ча ју 837 но си ла ца суд ске вла сти, ко ји су по об ја вљи ва њу кон-
кур са оста ли без функ ци је, за ко ју Устав и да ље јем чи да је стал на. 

7) Ми о драг Ра до је вић, „Суд ска власт у но вом Уста ву Ср би је“, Политичкаревија, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2007, стр. 48.

8) Законосудијама, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/2008.
9) Сло бо дан Ор ло вић, „Стал ност су диј ске функ ци је vs. оп шти ре и збор су ди ја у Ре пу-

бли ци Ср би ји“, АналиПравногФакултетауБеограду, Прав ни фа кул тет, Бе о град, бр. 
2/2010, стр. 178.
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За кљу чак ко ји из то га сле ди пред ста вља идеј ни ан ти под устав но-
прав ној ло ги ци и гла си: су диј ска функ ци ја је до крај ње ме ре ре ла-
ти зо ва на и све де на на  функ ци ју protempore, ко ја је ак ту ел на ов де 
и са да, и ко ја је не из ве сна бу ду ћи да по ли ти ка вр ши ве ли ки ути цај 
на из бор су ди ја и њи хо ву про фе си о нал ну суд би ну.

Уста вом из 1990. го ди не ни је би ла га ран то ва на не за ви сност 
суд ске вла сти, а исто се мо же ре ћи и за Устав ко ји је усво јен 2006. 
го ди не. Од ред ба ма Уста ва из 2006. го ди не о суд ској вла сти се мо гу 
из ре ћи при мед бе фор мал ног и су штин ског ка рак те ра. „Фор мал на 
при мед ба на од ред бе о суд ској вла сти је да еснаф ска удру же ња но-
си ла ца пра во суд них функ ци ја ни су мо гла да ути чу на од ред бе у 
На цр ту уста ва. Су штин ска при мед ба је да устав не од ред бе не за-
јем чу ју ми ни мум не за ви сно сти.“10)

При ли ком спро во ђе ња ре фор ме ни су узе ти у раз ма тра ње ста-
во ви Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе о Уста ву Ср би је, из не-
ти у ми шље њу број 405/2006, у ко ме је на ве де на сле де ћа за мер ка: 
„На род на скуп шти на би ра, не по сред но или по сред но, све чла но ве 
Ви со ког са ве та суд ства ко ји пред ла же име но ва ње су ди ја и, уз то, 
би ра су ди је. У ком би на ци ји са оп штим ре и збо ром свих су ди ја на-
кон сту па ња на сна гу Уста ва, ка ко је пред ви ђе но Устав ним за ко ном 
за спро во ђе ње Уста ва, ства ра се озбиљ на опа сност да ће по ли тич ке 
стран ке кон тро ли са ти суд ство.“11) 

Уло га Ви со ког са ве та суд ства и ње го вог пан да на, Др жав ног ве-
ћа ту жи ла ца, је би ла вр ло кон тро верз на са аспек та на чи на на ко ји 
су кон сти ту и са ни, и не про фе си о нал на, из ви зу ре ме то до ло ги је њи-
хо вог ра да. Ле ги ти ми тет ових те ла, ко ја су би ла за ду же на за из бор 
су ди ја је од са мог по чет ка био до ве ден у пи та ње, јер су оба те ла до-
но си ла од лу ке у не пот пу ном са ста ву. Кре ди би ли тет Ви со ког са ве-
та суд ства је до дат но уру шен на кон са зна ња да су у то ку по ступ ка 
из бо ра су ди ја од лу ке, из ме ђу оста лог, до но ше не на осно ву по да та-
ка о кан ди да ти ма ко је су до ста вља ле без бед но сне слу жбе, чи ме је 
до шло до по вре де За ко на о за шти ти лич них по да та ка. Цео по сту-
пак је имао озна ку слу жбе не тај не, што је ис ко ри шће но за се лек-
тив ну и не прин ци пи јел ну при ме ну кри те ри ју ма за из бор су ди ја.

10) Ми о драг Ра до је вић, „При лог за рас пра ву о устав ном пи та њу у Ср би ји – Ми тров дан ски 
устав“, Српскаполитичка мисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2009, 
стр. 249.

11) „Ми шље ње о Уста ву Ср би је усво је но од стра не Ко ми си је на 70. пле нар ној сед ни ци  
(Ве не ци ја, 17-18. март 2007)“, Европ ска ко ми си ја за де мо кра ти ју пу тем пра ва (Ве не ци-
јан ска ко ми си ја), Ми шље ње бр. 405/2006, CDL-AD (2007)004, Стра збур, 2007, стр. 22. 
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Освртнакритеријумекојимасусеруководилателанадлежна
заопштиизборсудијаитужилаца

Кри те ри ју ми ко ји ма су се ру ко во ди ла те ла над ле жна за оп-
шти из бор су ди ја и ту жи ла ца утвр ђе ни су Одлукомоутврђивању
критеријума и мерила за оцену стручности, оспособљености и
достојности заизбор судијаипредседника судова, ко ју је усво-
јио Ви со ки са вет пра во су ђа, и Правилником о критеријумима и
мерилимазаоценустручности,оспособљеностиидостојности
кандидатазаносиоцајавнотужилачкефункције, ко ји је усво ји ло 
Др жав но ве ће ту жи ла ца. Оба до ку мен та су усво је на 2009. го ди не. 
На Од лу ку ко ју је усво јио ВСС па ла је сен ка и пре фор мал ног усва-
ја ња, јер иако је пре ма од ред ба ма За ко на о су ди ја ма Ви со ки са вет 
пра во су ђа имао над ле жност да утвр ђу је кри те ри ју ме и ме ри ла у 
по гле ду из бо ра су ди ја, на црт Од лу ке је при пре ми ла рад на гру па 
Ми ни стар ства прав де.12) Ти ме се из вр шна власт на нај гру бљи мо-
гу ћи на чин уме ша ла у оп шти из бор су ди ја.

У Од лу ци и Пра вил ни ку су де таљ но обра зло же ни кри те ри ју-
ми струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти но си ла ца пра во-
суд них функ ци ја. Сви на ве де ни кри те ри ју ми су сми сле ни, има ју 
те жи ну и ва лид ност уко ли ко се при ме њу ју вред но сно не у трал но 
и објек тив но, што ни је био слу чај у пра во суд ној ре фор ми у ко-
јој је до шло до рас ко ра ка из ме ђу нор ма тив ног и фак тич ког, као у 
Па ун до вој ди хо то ми ји „пра во у књи га ма и пра во у при ме ни“ (law
in books and law in action), ко ја пред ста вља па ра диг му о не син-
хро ни зо ва но сти прав них про пи са и дру штве ног, у овом кон тек сту 
пре вас ход но по ли тич ког жи во та.13) Сва илу зор ност кон ци пи ра них 
ме ри ла и њи хо ве не а де кват не при ме не до ла зи до из ра жа ја у па ра-
док сал ним ре ше њи ма ВСС и ДВТ. На овом ме сту на во ди мо нај е-
кла тант ни је при ме ре:

1) по вре да кри те ри ју ма до стој но сти: за су ди је су ре и за бра не 
су ди је ко је су би ле ре жим ски твр до ли ни ја ши;

2) не при ме њи ва ње објек тив них кри те ри ју ма и по је ди нач не 
ева лу а ци је сва ког кан ди да та;

12) Алек сан дра Ча во шки, Ана Бо јо вић Кне же вић, Вла ди мир То до рић, Ефектиинтегра
цијеСрбијеуЕвропскуунијунаправосуднисистем, ФЕ ФА, Бе о град, www.fe fa.edu.rs/
fi les/pdf/Stu di je I stra zi va nja/10Pra vo su dje.pdf (при ступ: 18.10.2012), стр. 30. 

13) Ова ди хо то ми ја је де таљ ни је об ја шње на у: Ти ја на Пе рић, „Па ун до ва кри ти ка ме ха нич-
ке ју ри спру ден ци је“, Страниправниживот, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, бр. 
2/2012, стр. 42-43. 
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3)adhocус по ста вља ње но вих кри те ри ју ма;
4) по је ди ни кан ди да ти су исто вре ме но иза бра ни за су ди је у ви-

ше су до ва а де си ло се да у јед ној лич но сти бу де спо је на су-
диј ска и ту жи лач ка функ ци ја;

5) на су диј ску функ ци ју ни је иза бра на пред сед ни ца Дру штва 
су ди ја Ср би је;

6) кри те ри ју ми за но во и за бра не су ди је и ту жи о це ни су ни би-
ли утвр ђе ни, те кан ди да ти ни су ни би ли под врг ну ти те сти-
ра њу и ин тер вју и са њу;

7) по је ди ни кри те ри ју ми ни су би ли мер љи ви, а за пи сни ци и 
ин ди ви ду ал на бо до ва ња су ди ја ма ни су би ли до ступ ни;

8) су ди је и ту жи о ци ни су до би ли од лу ке са ин ди ви ду а ли зо ва-
ним обра зло же њем о то ме да ни су ре и за бра ни;

9) пра вил но вред но ва ње ни је ни би ло мо гу ће због ма ра тон-
ских кри те ри ју ма;

10) по вре ђе но је пра во на пра вич но су ђе ње за јем че но Уста вом 
и чл. 6 Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма, ти ме што 
ни је по сто јао де ло тво ран жал бе ни по сту пак пред пра во суд-
ним и управ ним ин стан ца ма, док Устав ни суд ко ји би био 
над ле жан да раз ма тра по жал ба ма ни је имао ка па ци тет за 
то.14)

УлогаУставногсудаСрбијеуправосуднојреформи

По ли ти ка и ло ги ка Устав ног су да по во дом ак ту ел не ре фор ме 
у тре ћој гра ни вла сти, ме ња ла је ка рак тер у за ви сно сти од по ли-
тич ког упли ва. Устав не су ди је су се по на ша ле на на чин ко ји је у 
те о ри ји по знат као стратегијскимодел, по ком су су до ви са мо јед-
на ка ри ка у лан цу пре го ва ра ча чи ји кон сен зус је ну жан да би се 
ре а ли зо ва ла по ли тич ка во ља. Су ди је про из вољ но би ра ју из ме ђу 
раз ли чи тих по ли тич ких или прав них ло ги ка у за ви сно сти од по ли-
тич ких окол но сти и ци ље ва.15) 

14) На ве де не ка рак те ри сти ке ре фор ме пра во су ђа упо ре ди ти са: Јо ван Ћи рић, „Европ ско 
ви ђе ње срп ске ре фор ме пра во су ђа“, ХармонизацијазаконодавстваРепубликеСрбије
саправомЕУ(II), Ин сти тут за упо ред но пра во, Hanns Se i del Fon da ci ja, Бе о град, 2012, 
стр. 122 и Вла ди мир То до рић, „Гор ки пло до ви ре и збо ра су ди ја“, op. cit., стр. 258.

15) Овај те о риј ски оквир је из нет код: Mary Vol can sek, „Ju di cial Po li tics and Po licy-Ma king 
in We stern Euro pe“, WesternEuropeanPolitics, Vol. 15, No 3, 1992, рр. 352-353. 



стр:4972.

- 57 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

Од 1990. до 2006. го ди не ис по љи ле су се не до ста ци кон сти-
ту ци о нал ног по ло жа ја Устав ног су да. Он је имао су же ну устав ну 
уло гу, ма ли оп сег над ле жно сти, а ни су за не мар љи ви ни на чин из-
бо ра су ди ја Устав ног су да ни га ран ци је њи хо ве не за ви сно сти. И 
у са мом функ ци о ни са њу Устав ног су да су се ис по љи ли про бле ми 
ин хе рент ни ано мич ном устав ном по рет ку.16) У при лог то ме тре ба 
на ве сти и ви ше пе ри о да бло ка де Устав ног су да: по чет ком 2001, 
сре ди ном 2002, од ок то бра 2005. до ок то бра 2006, ко ја се про ду-
жи ла до де цем бра 2007. го ди не.17) Та да је име но ва но 2/3 са ста ва 
Устав ног су да Ср би је, од но сно де се то ро су ди ја, ко је су име но ва ли 
Пред сед ник Ре пу бли ке и На род на скуп шти на. Кра јем 2009. го ди не 
до шло је до раз ре ше ња јед ног од су ди ја на лич ни зах тев. Вр хов ни 
ка са ци о ни суд је име но вао че тво ро су ди ја тек у апри лу 2010. го-
ди не, да би по след њи су ди ја био име но ван у ју лу 2010. го ди не од 
стра не На род не скуп шти не, ка да је УСС по чео да функ ци о ни ше у 
пу ном са ста ву и до био ка па ци тет и над ле жност да до но сии пре су-
де у но во при мље ним пред ме ти ма.

Устав ни суд је Ре ше њем о не при хва та њу ини ци ја ти ва за по-
кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти од ре да ба За ко на о 
су ди ја ма утвр дио да оне ни су не са гла сне Уста ву. Да ља уло га Устав-
ног су да у про це су ре и збо ра су ди ја је ви ше би ла по ли тич ког не го 
прав ног ка рак те ра, услед ког ова ин стан ца ни је оста ла је дин стве на 
у по гле ду до но ше ња уни форм ног ми шље ња.18) По ло ги ци Устав ног 
су да, Устав од 2006. го ди не не јем чи стал ност су диј ске функ ци је 
сте че не по ра ни је ва же ћем Уста ву од 1990. го ди не, бу ду ћи да се 
стал на су диј ска функ ци ја сти че из бо ром од стра не Ви со ког са ве-
та суд ства. Устав ни суд апо стро фи ра да не по сто ји устав ни кон-
ти ну и тет у по гле ду стал но сти су диј ске функ ци је у пер со нал ном 
сми слу, да су диј ска функ ци ја не пред ста вља сте че но су бјек тив но 
пра во, већ се као јав на функ ци ја сти че на на чин утвр ђен Уста вом 
и за ко ном. 

У мо мен ту кон сти ту и са ња но ве вла сти, тач ни је, ис ко ри стив ши 
ин сти ту ци о нал ни ва ку ум и по ли тич ки ин тер рег нум, Устав ни суд је 
на сво јој сед ни ци од 18. ју ла 2012. го ди не до нео Од лу ку о вра ћа њу 

16) Ми о драг Ра до је вић, „Устав ни суд Ср би је“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 2/2009, стр. 181.

17) Ibid, стр. 182.
18) Ви де ти ре ше ње Устав ног су да о За ко ну о су ди ја ма са из дво је ним ми шље њем проф. др 

Оли ве ре Ву чић, ко ја је ре а го ва ла на нон сен сан став ње них ко ле га о не по сто ја њу устав-
ног кон ти ну и те та стал но сти су диј ске функ ци је. 
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126 не и за бра них су ди ја на по сао, и ти ме на ло жио ВСС да у ро ку од 
60 да на од да на при је ма Од лу ке из вр ши из бор под но си ла ца жал-
би.19) Овом од лу ком по ни ште на је од лу ка ВСС ко јом су од би је ни 
при го во ри су ди ја, чи ме је ова ин стан ца из гу би ла кре ди би ли тет и 
ле ги ти ми тет стру ке и ши ре јав но сти. Жал бе не и за бра них су ди ја 
под не те су због бит них по вре да по ступ ка, по гре шно и не пот пу но 
утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, по вре де ма те ри јал ног пра ва, „по вре-
де устав ног пра ва и пра ва га ран то ва них Европ ском кон вен ци јом.“ 
Овом од лу ком је на пра вљен ко рак на пред у вра ћа њу до сто јан ства 
пра во су ђу и ану ли ра њу не га тив них по сле ди ца ре фор ме, но, пред-
сто ји да се ви ди ка ко ће ства ри да из гле да ју у ре ал но сти, јер да би 
се спро ве ла ова од лу ка, ВСС мо ра да иза бе ре су ди је на од го ва ра ју-
ћа ме ста, што тех нич ки не ће би ти ни ма ло ла ко.

ЕВРОПСКЕИНТЕГРАЦИЈЕСРБИЈЕИЊИХОВУТИЦАЈ
НАРЕФОРМУПРАВОСУЂА

Европ ска уни ја је за под руч је тзв. За пад ног Бал ка на 1999. го-
ди не пред ви де ла по кре та ње Процесастабилизацијеипридружи
вања, ко јим је др жа ва ма са овог под руч ја по ну ђе на ја сна пер спек-
ти ва члан ства у Европ ској уни ји. У слу ча ју бив ших ко му ни стич-
ких зе ма ља Цен трал не и Ис точ не Евро пе, Европ ска уни ја је по ну-
ди ла за кљу чи ва ње тип ских, тзв. Европаспоразума, ко ји су пред-
ста вља ли осно ву за спо ра зу ме о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу 
ко је је пот пи са ла са бал кан ским др жа ва ма. По ред већ по сто је ћих 
по гла вља, Про цес ста би ли за ци је и при дру жи ва ња је под ра зу ме вао 
и уно ше ње но вих, пре све га обла сти пра во су ђа и уну тра шњих по-
сло ва, као и уна пре ђе ње по сто је ћих обла сти, у скла ду са раз во јем 
до ко га је у ме ђу вре ме ну до шло.20) Исто вре ме но, тре ба има ти у ви-
ду да је ис пу ња ва ње усло ва за члан ство, по бро ја них у Ко пен ха ге ну 
1993. и Ма дри ду 1995. го ди не уско по ве за но са пра вил ним функ-
ци о ни са њем суд ског си сте ма, чи ја не за ви сност и не при стра сност 
тре ба да омо гу ћи ус по ста вља ње/по сто ја ње вла да ви не пра ва, функ-
ци о нал ну тр жи шну еко но ми ју и ускла ђи ва ње са прав ним те ко ви-
на ма Европ ске уни је, тј. ко му ни тар ним пра вом. Нај но ви ји раз вој 
по ли ти ке про ши ре ња је усме рен ка ста вља њу пра во су ђа под по се-

19) Ви де ти Од лу ку Устав ног су да о пред ме ту ИУ-534/2011 као и од лу ку ИУ-42/2011 о вра-
ћа њу не и за бра них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца.

20) Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕвропскојунији, Ин сти тут за еко ном ска и со ци јал на 
ис тра жи ва ња – ЕСПИ, Бе о град, 2005, стр. 149-150.
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бан над зор и стал но пра ће ње од стра не Европ ске ко ми си је, о че му 
ће ви ше ре чи би ти ка сни је. 

Општиоквирреформеправосуђауконтексту
европскихинтеграција

Про цес европ ских ин те гра ци ја Ср би је и ре фор ма пра во су ђа 
су два па ра лел на про це са ко ја су по че ла 2000. го ди не. По ред про-
бле ма на си стем ском ни воу, је дан од про бле ма у функ ци о ни са њу 
пра во су ђа у Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, а ка сни је Др жав ној 
за јед ни ци Ср би ја и Цр на Го ра се ти цао чи ње ни це да су ус по ста-
вље на два ауто ном на прав на си сте ма, је дан у Ср би ји, а дру ги у Цр-
ној Го ри, о чи јој се са рад њи за тим пре го ва ра ло, што је успо ра ва ло 
ре форм ске про це се у обе ре пу бли ке. С дру ге стра не, у Европ ској 
уни ји је на кон 2000. го ди не ста вљен по се бан на гла сак на пра во-
су ђе, бу ду ћи да је на ни воу ЕУ оно би ло по ве за но са уну тра шњим 
по сло ви ма, од но сно без бед но шћу др жа ва чла ни ца и са ме ЕУ. То је 
на ро чи то до шло до из ра жа ја у про це су при сту па ња но вих чла ни ца.

У тран зи ци о ном пе ри о ду у Ср би ји се мо гу иден ти фи ко ва-
ти три фа зе кон сти ту ци о на ли за ци је суд ске вла сти: пр ва је по че ла 
усва ја њем Уста ва 1990. го ди не и тра ја ла је до 2000. го ди не, дру га 
се мо же сма тра ти ме ђу фа зом, од 2000. до 2006. го ди не, а тре ћа фа-
за је на сту пи ла на кон усва ја ња Уста ва 2006. го ди не.21) У дру гој, а 
на ро чи то у тре ћој фа зи, мо же мо да иден ти фи ку је мо уплив Европ-
ске уни је, пре све га у по гле ду оп штег сме ра ре фор ми, а за тим и 
при о ри тет них пи та ња, за ви сно од зах те ва и про це на Европ ске 
уни је. Иако су зах те ви за све о бу хват ном ре фор мом пра во су ђа уче-
ста ли, мо же се за кљу чи ти, на осно ву прет ход но при ка за ног то ка 
ре фор ме пра во су ђа, да је до шло до сво је вр сног па ра док са – уме-
сто да ис пу ња ва ње зах те ва Европ ске уни је убр за про цес европ ских 
ин те гра ци ја Ср би је, ин си сти ра ње на на мет ну том тем пу је и до вео 
до по ли ти за ци је суд ства и ду би о зних ре ше ња ко ја су при ме ње на. 
Упра во је при ти сак ро ко ва, чи јем је по ста вља њу до при не ла Европ-
ска уни ја сво јом по ли ти ком усло вља ва ња и ве зи ва ња на прет ка Ср-
би је за фор мал но ис пу ње ње кри те ри ју ма, до при нео то ме да се ре-
фор ма пра во су ђа у ве ли кој ме ри све де на пи та ње оп штег из бо ра 
су ди ја и про ме ну мре же су до ва, уме сто на су штин ско пре ком по-
но ва ње по ли тич ког си сте ма Ср би је, у ко ме би пра во су ђе за у зе ло 

21) Ми о драг Ра до је вић, „Суд ска власт у но вом Уста ву Ср би је“, op.cit., стр. 41.
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ме сто ко је му при па да. Не тре ба за бо ра ви ти да је основ но опре-
де ље ње вла да ју ћих пар ти ја у Ср би ји (а у тре нут ном са ста ву На-
род не скуп шти не, и го то во це ло куп не опо зи ци је) уче шће Ср би је 
у про це су европ ских ин те гра ци ја, што је ве ри фи ко ва но од стра не 
зва нич ни ка Европ ске уни је, и че сто ко ри шће но као но ми нал на по-
твр да „пра вог усме ре ња“ пред у зе тих ко ра ка у про це су тран зи ци је 
и тран сфор ма ци је Ср би је.

КритеријумиЕвропскеунијезареформуправосуђауСрбији

Од нос Европ ске уни је пре ма пра во су ђу у Ср би ји је де фи ни-
сан, са јед не стра не, стра те ги ја ма про ши ре ња, ко је се од но се на све 
кан ди да те и по тен ци јал не кан ди да те за члан ство, а са дру ге стра не, 
оме ђен је усло ви ма по ста вље ним у Европ ском парт нер ству и го ди-
шњим из ве шта ји ма Европ ске ко ми си је о на пре до ва њу Ср би је. Сви 
ови до ку мен ти су уни ла те рал ни по сво јој при ро ди, и ука зу ју на 
усло ве ко је Ср би ја тре ба да ис пу ни.

1)СтратегијепроширењаЕвропскеуније
Европ ска уни ја је у стра те ги ја ма про ши ре ња про ме ни ла свој 

од нос пре ма пра во су ђу уоп ште, и пре ма ре фор ми пра во су ђа у Ср-
би ји од 2008. до 2012. го ди не. Од 2008. до 2011. го ди не, Ко ми си-
ја је из но си ла уме ре не оце не о ста њу ре фор ме пра во су ђа, ко је су 
се сво ди ле на из ра жа ва ње за бри ну то сти због то га што спро ве де ни 
про цес ни је био до вољ но тран спа рен тан и по ка зао је са мо де ли ми-
чан успех. Од 2011. го ди не, Ко ми си ја је обра ти ла по себ ну па жњу 
на вла да ви ну пра ва, што је по стао кључ ни услов за на пре дак од-
ре ђе не др жа ве ка члан ству у Европ ској уни ји, на осно ву ис ку ства 
у про це су пре го ва ра ња са Хр ват ском. Пи та ња ве за на за вла да ви ну 
пра ва су по ста ла услов за по кре та ње пре го во ра о при сту па њу (пре 
по чет ка ствар них пре го во ра) у слу ча ју Ал ба ни је и Цр не Го ре. Ко-
ми си ја је до не ла од лу ку да пи та ња пра во су ђа и основ них пра ва 
отво ри ра но у про це су при сту па ња, да за тим ре дов но из ве шта ва о 
на прет ку у овим пи та њи ма у свим фа за ма про це са при сту па ња, као 
и да пру жи по др шку из ИПА фон до ва за рад њи хо вог ре ша ва ња.22)

У на ред ној Стра те ги ји про ши ре ња, ко ја је усво је на у ок то бру 
2012. го ди не, Ко ми си ја је са оп шти ла да ће по гла вљи ма ко ја се ти чу 

22) Euro pean Com mis sion, „Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment 
and the Co un cil. En lar ge ment Stra tegy and Main Chal len ges 2011-2012“, Brus sels, 2011, 
COM(2011) 666, p. 5.



стр:4972.

- 61 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2012год.(XXIV)XIvol=34

пра во су ђа и основ них пра ва, као и прав де, сло бо де и без бед но сти, 
би ти по све ће на па жња у ра ној фа зи пре го во ра, да би би ло до вољ но 
вре ме на за усва ја ње нео п ход ног за ко но дав ства, ус по ста вља ње ин-
сти ту ци ја и при ме ну усво је ног пре окон ча ња пре го во ра. Пред ви ђе-
но је да пре го во ри бу ду отво ре ни на осно ву ак ци о них пла но ва ко је 
би тре ба ло да усво је др жа ве у про це су пре го во ра, док је Ко ми си ја 
за ду же на да пру жи вођ ство (guidance) у по гле ду ак ци о них пла но ва 
у сво јим из ве шта ји ма. Оно што је но во у том про це су је уво ђе ње 
при вре ме них по ка за те ља (interimbenchmarks), ко ји ће би ти ус по-
ста вље ни упо ре до са по чет ком пре го во ра, а ка да они бу ду по зи-
тив но оце ње ни, Са вет ће пред ста ви ти ко нач не по ка за те ље (closing
benchmarks). Чи тав про цес би тре ба ло да бу де пра ћен за штит ним 
и ко рек тив ним ме ра ма, узи ма ју ћи у об зир на пре дак пре го во ра и 
у дру гим по гла вљи ма. У слу ча ју Цр не Го ре је про ве ра кључ них 
обла сти у ве зи са вла да ви ном пра ва ини ци ра на пре по чет ка пре го-
во ра, док су Ма ке до ни ја и Ср би ја по зва не на сед ни це на ко ји ма је 
об ја шњен тај по сту пак. Усло ви за по че так прет при ступ них пре го-
во ра са Ал ба ни јом се пре све га од но се на вла да ви ну пра ва.23) У по-
гле ду Ср би је, Европ ска ко ми си ја је за кљу чи ла да ре ви зи ја из бо ра 
су ди ја и ту жи ла ца ни је ис пра ви ла по сто је ће не до стат ке ре фор ме 
пра во су ђа, и да је по треб но до не ти но ву стра те ги ју са ак ци о ним 
пла ном, ко ји би до ве ли до функ ци о нал не ре фор ме пра во су ђа.24)

2)Европскопартнерство
У Со лу ну је 2003. го ди не по твр ђе на „европ ска пер спек ти-

ва За пад ног Бал ка на“, и до не та је од лу ка да се др жа ва ма на овом 
под руч ју по ну ди Европско партнерство, ко је је за ми шље но као 
ин стру мент прет при ступ не стра те ги је пре ма др жа ва ма ко је пред-
ста вља ју по тен ци јал не кан ди да те за члан ство у Европ ској уни ји, 
и ко је ће би ти ко ри шће но до пот пи си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли-
за ци ји и при дру жи ва њу са сва ком од њих. У сва ком до ку мен ту су 
де фи ни са ни крат ко роч ни и сред њо роч ни при о ри те ти, чи је је ис-
пу ња ва ње пра ће но у Го ди шњим из ве шта ји ма Ко ми си је о на прет ку 
др жа ва у про це су ста би ли за ци је и при дру жи ва ња. У скла ду са тим, 
Ко ми си ја је од 2004. до 2008. го ди не усва ја ла Европ ско парт нер-
ство са Ср би јом ко је је, упр кос на зи ву ко ји би мо гао да упу ћу је на 

23) Euro pean Com mis sion, „Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment 
and the Co un cil. En lar ge ment Stra tegy and Main Chal len ges 2012-2013“, Brus sels, 2012, 
COM(2011) 600, p. 6.

24) Ibid, p. 42.
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ре ци про ци тет и па ри тет две ју стра на, у ства ри пред ста вља ло уни-
ла те рал не до ку мен те Европ ске уни је, као и стра те ги је про ши ре ња. 
Је ди ни из у зе так је учи њен 2005. го ди не, ка да је уме сто Европ ског 
парт нер ства, Ко ми си ја усво ји ла ИзвештајоспремностиСрбијеи
ЦрнеГорезапреговореозакључивањуСпоразумаостабилизацији
ипридруживањусаЕвропскомунијом. 

Украт ко ре че но, и крат ко роч ни и ду го роч ни при о ри те ти из не-
ти у ви ше до ку ме на та о Европ ском парт нер ству, об у хва та ју: пи-
та ње усва ја ња за ко но дав ства и ства ра ње усло ва за про це су и ра ње 
рат них зло чи на, због че га је у ви ше из ве шта ја на гла ша ва на по тре-
ба ја ча ња ка па ци те та Ту жи ла штва за рат не зло чи не; пре нос вој них 
над ле жно сти на ци вил не су до ве; осни ва ње управ них и апе ла ци о-
них су до ва; по сту пак име но ва ња и усло ви за на пре до ва ње су ди-
ја, као и њи хо ва про фе си о нал на обу ка; ауто но ми ја Ту жи ла штва за 
ор га ни зо ва ни кри ми нал; ИТ мре жа за ту жи о це; из вр ше ње пре су-
да; сма ње ње бро ја не ре ше них слу ча је ва; је дин стве ни стан дар ди 
за при ку пља ње ре ле вант них по да та ка о пра во су ђу... На ро чи то је 
на гла ше на по тре ба за уна пре ђе њем ефи ка сно сти, не за ви сно сти и 
про фе си о на ли за ци је суд ског си сте ма, и сма ње ње по ли тич ког ути-
ца ја на суд ство.25)

3)ГодишњиизвештајиКомисијеонапреткуСрбије
Тре ћи тип до ку ме на та у ко ји ма је Европ ска уни ја пра ти ла ре-

фор му пра во су ђа у Ср би ји и ње ну ускла ђе ност са про це сом европ-
ских ин те гра ци ја пред ста вља ју го ди шњи из ве шта ји Европ ске ко-
ми си је о на прет ку Ср би је. До из ве шта ја из 2009. го ди не, Ко ми си ја 
је бе ле жи ла огра ни че ни на пре дак Ср би је у ре фор ми пра во су ђа. 
Из ме ђу оста лог, то би се мо гло при пи са ти и то ме да су при о ри те-
ти Европ ске уни је, а са мим тим, и на по ри вла сти у Ср би ји, би ли 
усме ре ни ка ре ша ва њу дру гих пи та ња ко ји ма је дат при мат, ка ко 
је обра зло же но при ли ком раз ма тра ња при о ри те та чи је је ре ша ва-
ње од Ср би је зах те ва но у окви ру Европ ског парт нер ства. Го ди шњи 
из ве штај ко ји је усво јен 2009. го ди не је по вољ ни ји за Ср би ју у 
по гле ду ре фор ме пра во су ђа, што је мо гло би ти са свим оче ки ва но 
има ју ћи у ви ду кон текст у ко ме је из ве штај усво јен. По ред пот пи-

25) По да ци о при о ри те ти ма у окви ру Европ ског парт нер ства се мо гу на ћи у до ку мен ти-
ма на сај ту Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Европско
партнерство, http://se io.gov.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%B5%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.189.html (при ступ: 02.11.2012).
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си ва ња Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу и фор ми ра ња 
но ве Вла де Ср би је, чи ји је је дан од пр вих ко ра ка био хап ше ње и 
из ру че ње бив шег пред сед ни ка Ре пу бли ке Срп ске, Ра до ва на Ка-
ра џи ћа, тре ба узе ти у об зир до но ше ње и по че так при мен Нацио
налногпрограмаинтеграцијеСрбијеуЕУ (НПИ), до но ше ње ни за 
пра во суд них за ко на у де цем бру 2008. го ди не, јед но стра ну при ме-
ну Пре ла зног тр го вин ског спо ра зу ма у Ср би ји од 1. ја ну а ра 2009. 
го ди не, фор ми ра ње Ви со ког са ве та суд ства и Др жав ног ве ћа ту-
жи ла ца, као и оче ки ва ње да ће не по сред но на кон пред ста вља ња 
Го ди шњег из ве шта ја до ћи до уво ђе ња без ви зног ре жи ма за гра ђа не 
Ср би је. На кон ви ше из ве шта ја у ко ји ма је кон ста то ван не зна тан на-
пре дак, Ко ми си ја је про це ни ла да је Ср би ја „уме ре но на пре до ва ла“ 
у ре фор ми, пре све га у по гле ду усва ја ња за ко но дав ног окви ра, али 
је на гла ше но да је ре фор ма де ли мич но ис хи тре но спро ве де на, и да 
кри те ри ју ми ко ји су при ме ње ни ни су би ли у пот пу но сти ускла ђе-
ни са пре по ру ка ма Ве не ци јан ске ко ми си је Са ве та Евро пе.26)

Већ у на ред ном из ве шта ју, 2010. го ди не, Европ ска ко ми си ја је 
по но во кон ста то ва ла да је Ср би ја оства ри ла ма ли на пре дак у по-
гле ду ускла ђи ва ња пра во суд ног си сте ма са стан дар ди ма Европ ске 
уни је. Бу ду ћи да је у дру гој по ло ви ни 2009. го ди не из вр шен оп шти 
из бор су ди ја и ту жи ла ца, и да је од ја ну а ра 2010. го ди не ус по ста-
вље на но ва мре жа ту жи ла штва, ја сно је због че га је у из ве шта ју 
при сут на оштри ја ре то ри ка у по гле ду до та да пред у зе тих ре форм-
ских ко ра ка. Утвр ђе но је да срп ски пра во суд ни си стем оства ру је 
сво је при о ри те те са мо де ли мич но, и да по сто ји озбиљ на за бри ну-
тост у по гле ду на чи на спро во ђе ња ре фор ми, по себ но из бо ра су ди ја 
и ту жи ла ца.27)

Ср би ја је 22. де цем бра 2009. го ди не под не ла зах тев за до би-
ја ње ста ту са кан ди да та за члан ство у Европ ској уни ји. Због то га 
је Европ ска ко ми си ја, уме сто Го ди шњег из ве шта ја, 2011. го ди не 
усво ји ла МишљењеозахтевуСрбијезачланство, у ко ме се, из ме-
ђу оста лог, до та кла и пра во суд ног си сте ма у Ср би ји. Као кључ ни 
при о ри тет де фи ни са ни су да љи ко ра ци у нор ма ли за ци ји са „Ко-
со вом“, док је у обла сти пра во су ђа кон ста то ва на по тре ба за уна-

26) Ко ми си ја Европ ских за јед ни ца, „Из ве штај о на прет ку Ср би је за 2009. ко ји пра ти Са-
оп ште ње Ко ми си је Европ ском пар ла мен ту и Са ве ту Стра те ги ја про ши ре ња и глав ни 
иза зо ви у пе ри о ду 2009-2010. го ди не“, Бри сел, 2009, COM (2009) 533, стр. 11-12.

27) Европ ска ко ми си ја, Рад ни до ку мент осо бља Ко ми си је, „Из ве штај о на прет ку Ср би је за 
2010. го ди ну ко ји пра ти Са оп ште ње Ко ми си је упу ће но Европ ском пар ла мен ту и Са ве-
ту Стра те ги ја про ши ре ња и кључ ни иза зо ви за 2010-2011. го ди ну, Бри сел, 2010, COM 
(2010) 660, стр. 9-10.
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пре ђе њем функ ци о ни са ња суд ства, ис ко ри шћа ва њем пред но сти 
ре струк ту ри ра не мре же су до ва, ја ча њем си сте ма за из вр ше ње пре-
су да и сма ње њем бро ја не про це су и ра них слу ча је ва.28)

Го ди шњи из ве штај ко ји је Европ ска ко ми си ја са ста ви ла 2012. 
го ди не узео је у об зир од лу ку Устав ног су да Ср би је, до не ту у ју лу, 
ко јом је на ло же но вра ћа ње не и за бра них су ди ја и ту жи ла ца на по-
сао. Због то га је за кљу че но да Ср би ја ни је оства ри ла до во љан на-
пре дак у ре фор ми пра во су ђа, да ни је у до вољ ној ме ри при ме ње но 
но во за ко но дав ство, и да суд ство ни је до вољ но ефи ка сно. Као и у 
Стра те ги ји про ши ре ња, и у Го ди шњем из ве шта ју је на гла ше но да 
је по треб но усво ји ти но ву стра те ги ју за ре фор му пра во су ђа.29)

Нормативниоквирзареформуправосуђа
упроцесуевропскихинтеграција

Ср би ја је, са сво је стра не, у до ку мен ти ма ко је је усва ја ла у 
про це су европ ских ин те гра ци ја, по ка зи ва ла раз ли чит ни во за ин те-
ре со ва но сти за ре фор му пра во су ђа, ко ји је за ви сио од од го во ра на 
кон крет не зах те ве ко је је пред њу по ста вља ла Европ ска уни ја у по-
је ди ним фа за ма при дру жи ва ња, од но сно при сту па ња. У Национал
нојстратегијиСрбијезаприступањеСрбијеиЦрнеГореЕвроп
скојунији, ко ја је усво је на 2005. го ди не, кон ста то ван је огра ни чен 
на пре дак у до та да при ме ње ним ре форм ским ко ра ци ма. „Вр ло 
ва жан па ра ме тар у ме ре њу ни воа де мо кра ти је јед ног дру штва је 
и сте пен не за ви сно сти пра во су ђа. И по ред то га што су учи ње ни 
од ре ђе ни ко ра ци у прав цу ства ра ња за кон ског окви ра за по ди за ње 
ни воа не за ви сно сти пра во суд ног си сте ма, по стиг ну ти ре зул та ти, 
ка ко то по твр ђу ју и оце не ЕУ, још увек ни су за до во ља ва ју ћи. Ко ра-
ци ко ји се тре нут но чи не у прав цу сма ње ња ути ца ја из вр шне вла-
сти, про фе си о на ли за ци је и ра ци о на ли за ци је пра во су ђа би ће сто га 
ин тен зи ви ра ни у на ред ном пе ри о ду.“30) Ка да је реч о функ ци о ни са-
њу пра во су ђа, из не то је оче ки ва ње да ће до ћи до мо дер ни за ци је и 

28) Euro pean Com mis sion, „Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean Par li a ment 
and the Co un cil. Com mis sion Opi nion on Ser bia’s ap pli ca tion for mem ber ship of the Euro-
pean Union“, Brus sels, 2011, COM (2011) 668, pp. 6, 12. 

29) Euro pean Com mis sion, Com mis sion Staff Wor king Do cu ment, „Ser bia 2012 Pro gress Re-
port ac com panying the do cu ment Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Euro pean 
Par li a ment and the Co un cil En lar ge ment Stra tegy and Main Chal len ges 2012-2013“, COM 
(2012) 600, pp. 9-11.

30) Кан це ла ри ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је за при дру жи ва ње Европ ској уни ји, „На ци о нал на 
стра те ги ја Ср би је за при сту па ње Ср би је и Цр не Го ре Европ ској уни ји“, Бе о град, 2005, 
стр. 24-25.
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по ве ћа ња ефи ка сно сти и не за ви сно сти суд ског си сте ма. То је тре-
ба ло по себ но да се од но си на при вред не су до ве. Ту жи лац за рат не 
зло чи не би тре ба ло да има функ ци о нал ну не за ви сност, а ин си сти-
ра ло се и на осни ва њу управ них и апе ла ци о них су до ва.31) Као што 
се мо же ви де ти, ове од ред бе Стра те ги је се у пот пу но сти по кла па ју 
са зах те ви ма ко је је пред Ср би ју по ста ви ла Европ ска уни ја у окви-
ру Европ ског парт нер ства. 

На ци о нал на стра те ги ја ре фор ме пра во су ђа, усво је на 2006. го-
ди не, ко ја је тре ба ло да пред ста вља кључ ни до ку мент у овој обла-
сти, ни је до не ла но ви не у по гле ду за да та ка и ци ље ва ре фор ме ко је 
тре ба ис пу ни ти у од но су на нор ма тив ни оквир ко ји је већ по сто јао. 
У Стра те ги ји је пред ви ђе но ше сто го ди шње спро во ђе ње ре фор ме, 
од 2006. до 2012. го ди не. За ни мљи во је да је НПИ, ко ји је усво-
јен 2008. го ди не, та ко ђе по ста вио као рок 2012. го ди ну за усва ја ње 
свих нео п ход них про пи са у про це су европ ских ин те гра ци ја. Акци
онипланзаиспуњавањепрепорукаизГодишњегизвештајаЕвроп
скекомисијеза2010.годину,радиубрзањастицањастатусакан
дидата, до ку мент је Вла де ко јим је она пред ви де ла усва ја ње по-
треб них про пи са, кон сти ту и са ње од ре ђе них те ла, и под ре ђи ва ње 
функ ци о ни са ња јав не упра ве ста во ви ма Ко ми си је о на прет ку Ср-
би је у европ ским ин те гра ци ја ма. Има ју ћи у ви ду да Европ ска уни-
ја од 80-их го ди на про шлог ве ка де таљ но пла ни ра ви ше го ди шње 
фи нан сиј ске ци клу се, а да на ред ни тре ба да поч не 2013. го ди не, и 
тра је до 2020. го ди не, мо же се уочи ти ја сна ам би ци о зност вла сти 
у Ср би ји да до пред ви ђе ног по чет ка но вог фи нан сиј ског ци клу са 
Ср би ја до би је ста тус кан ди да та, по што су се пла но ви о убр за ном 
сту па њу у члан ство из ја ло ви ли. На жа лост, ре фор ма пра во су ђа ко-
јој се при сту пи ло са тог те ле о ло шког ста но ви шта, од но сно има ју-
ћи у ви ду за до во ља ва ње кри те ри ју ма ко је је по ста ви ла Европ ска 
уни ја, све де на је на из бор но си ла ца пра во суд них функ ци ја, ус по-
ста вља ње но ве мре же су до ва и усва ја ње ни за прав них ака та, чи ме 
се овај по ду хват свр стао ра ме уз ра ме са оста лим аспек ти ма ре-
фор ме по ли тич ког си сте ма Ср би је, тј. све ден је у ве ли кој ме ри на 
нор ма тив ни аспект.32)

31) Ibid, стр. 26. 
32) Јед на од нај ва жни јих ка рак те ри сти ка про це са европ ских ин те гра ци ја се од но си на 

при мат за ко но дав не над дру гим функ ци ја ма ко је вр ши На род на скуп шти на, од но сно 
долази до по ти ски ва ња тих дру гих функ ци ја, укљу чу ју ћи и из бор ну, чи је вр ше ње под-
ра зу ме ва би ра ње на од ре ђе не функ ци је, у овом слу ча ју, би ра ње но си ла ца пра во суд-
них функ ци ја. Ви ше о то ме: Сла ђа на Мла де но вић, „Сла бље ње ка па ци те та Скуп шти не 



- 66 -

РЕФОРМАПРАВОСУЂА...ТијанаПерићДилигенски,СлађанаМладеновић

Не кри тич ко и не ре ал но по ста вља ње ро ко ва за ре фор му пра-
во су ђа огле да ју се и у чи ње ни ци да је пот пу но за не ма ре на су шти-
на тог про це са, од но сно основ ни циљ ко ји је по ста вљен На ци о-
нал ном стра те ги јом ре фор ме пра во су ђа, а то је: „Ус по ста вља њем 
вла да ви не пра ва и прав не си гур но сти вра ти ти по ве ре ње гра ђа на у 
пра во суд ни си стем Ре пу бли ке Ср би је.“33) Ауто ри сма тра ју да спро-
ве де на ре фор ма пра во су ђа ни је ус пе ла да ис пу ни овај циљ. Прав на 
не ста бил ност и не си гур ност, ко је су за вла да ле као по сле ди ца не-
у став но спро ве де не ре фор ме, до при но се, из ме ђу оста лог, ге не ри-
са њу ко руп ци је у суд ству, ти ме што је из вр шна власт до би ла од ре-
ше не ру ке да ди сци пли ну је суд ску власт, и ти ме обе сми сли на че ло 
не за ви сно сти тре ће гра не вла сти.34) 

„Реформареформе“

Ис тра жи ва ња јав ног мње ња ко је је о европ ској ори јен та ци ји 
гра ђа на Ср би је пе ри о дич но спро во ди ла Кан це ла ри ја за европ ске 
ин те гра ци је (ра ни је Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње Ср би је Европ-
ској уни ји) од 2006. го ди не, ука зу је да ста во ви гра ђа на о зна ча ју 
ре фор ме пра во су ђа и по тен ци ра њу овог пи та ња од стра не Европ-
ске уни је ни су у скла ду ни са ре зул та ти ма ре фор ме ни са ста во ви-
ма Европ ске уни је ко је је из ра зи ла у го ре на ве де ним до ку мен ти ма. 
До ми ни ра ње пи та ња са рад ње са Ха гом, Ко со ва и Ме то хи је и бор бе 
про тив ко руп ци је као пер ци пи ра но нај ва жни јих (за ви сно од тре-
нут ка у ко ме је ис тра жи ва ње вр ше но, до ла зи ло је до сме не ових 
пи та ња на ли сти при о ри те та), ука зу ју на ло шу оба ве ште ност гра-
ђа на, и пра ће ње про це са европ ских ин те гра ци ја го то во ис кљу чи во 
из ме ди ја, ко ји су пе ри о дич но из ве шта ва ли о на ве де ним пи та њи-
ма.35) Ре фор ма пра во су ђа пре од лу ке Устав ног су да Ср би је о вра-

Ср би је у про це су европ ских ин те гра ци ја“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 4/2011, стр. 441-442.

33) „На ци о нал на стра те ги ја ре фор ме пра во су ђа“, op.cit., стр. 3. 
34) По ред ди сци пли но ва ња суд ске вла сти од стра не из вр шне, ко руп ци ја се ге не ри ше и у 

са мом пра во суд ном си сте му у тран зи ци о ним др жа ва ма, у ко ме де лу ју не лу стри ра не 
су ди је, али упра во због то га ну жну ре фор му тре ба опре зно спро ве сти. Ви де ти ши ре 
у: Ти ја на Пе рић, „Оглед о по ли тич кој ко руп ци ји“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 3/2012, оде љак Корупцијаусудскомпоступку, стр. 
352-354.

35) Ре зул та ти ис тра жи ва ња јав ног мње ња о европ ској ори јен та ци ји гра ђа на Ср би-
је пре у зе ти су са сај та Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је, Истраживања јавног мњења, http://se io.gov.rs/%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%B
0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
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ћа њу не и за бра них су ди ја и ту жи ла ца на по сао, и про ме не вла сти 
у Ср би ји (ко ја је све де на на за ме ну Де мо крат ске стран ке Срп ском 
на пред ном стран ком), ко ја на ја вљу је „ре фор му ре фор ме“36), ни је 
ег зи сти ра ла у ве ћој ме ри у јав ном дис кур су, ни ти је под ву чен њен 
зна чај. Као и мно ги дру ги ре форм ски про це си ко ји су за по че ти у 
Ср би ји на кон 2000. го ди не, ре фор ма пра во су ђа је све де на на оно 
што зах те ва Европ ска уни ја за рад „до бро би ти гра ђа на Ср би је“. По 
свим ре ле вант ним кри те ри ју ми ма прав не стру ке, та је ре фор ма 
ло ше из ве де на, а ње не ће се по сле ди це осе ћа ти ја ко ду го. На ја-
ва ус по ста вља ња но ве мре же су до ва и прак тич ног по ни шта ва ња 
ре зул та та већ спро ве де них ко ра ка уме сто ста бил но сти, отво ри ће 
но ва пи та ња.

QUOVADISСУДСТВОИЛИУМЕСТОЗАКЉУЧКА

Ако се освр не мо на ре фор му суд ства у по сма тра ном пе ри о ду 
2008-2012. го ди не, ви де ће мо да је ма ло то га учи ње но и да је те шко 
пред ви де ти ка ко ће суд ство да из гле да убу ду ће, да ли ће би ти ефи-
ка сно, про фе си о нал но, од го вор но. У број ка ма из ра же но, од 837 не-
и за бра них су ди ја, у по ступ ку ре ви зи је пред Ви со ким са ве том суд-
ства је вра ће но њих 109, 41 су ди ја је иза бран на до дат ном кон кур су, 
док је УСС до сад ре шио пре ко 300 устав них жал би не и за бра них 
но си ла ца функ ци ја, и пи та ње је хо ће ли тај број би ти ко на чан. По-
ста вља се пи та ње – на ко ји на чин мо гу да се ис пра ве по чи ње не 
гре шке и да се ко нач но ста ви тач ка на све до са да шње про пу сте и 
не прав ду на не ту суд ству? По ни шта ва њем оп штег из бо ра су ди ја, а 
за тим на кнад ним спро во ђе њем но вог, до шло би до по ве ћа ња прав-
не не си гур но сти и до дат ног ста вља ња суд ства у од нос за ви сно сти 
од из вр шне вла сти. Сло жи ли би смо се са Јо ва ном Ћи ри ћем да би 
„ре фор ма ре фор ме“ пред ста вља ла ве о ма ло ше ре ше ње. Ти ме би се 
у етар по сла ла по ру ка да са но вим ре жи мом до ла зе и но ви де ли о-
ци прав де. Има ју ћи у ви ду да власт у Ср би ји ин си сти ра на до би ја-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0
%B0.168.html (при ступ: 04.11.2012).

36) Јо ван Ћи рић, „Европ ско ви ђе ње срп ске ре фор ме пра во су ђа“, op.cit., стр. 127. Јо ван 
Ћи рић сма тра да је не у спе шна ре фор ма пра во су ђа при ли ка да се у Ср би ји су штин ски 
про ме ни од нос пре ма пра во су ђу, ко ји би во дио ус по ста вља њу „истин ске не за ви сно сти 
суд ства и пу не де мо кра ти је“, од но сно да ре ви зи ја чи та вог по ступ ка не бу де све де на на 
„ре фор му ре фор ме“, од но сно на по нов ни ре и збор. Ов де ће мо по но ви ти став да се је дан 
од нај ве ћих про бле ма у ве зи са ре фор мом пра во су ђа од но си на чи ње ни цу што је она у 
ве ли кој ме ри све де на на пер со нал ни ни во, тј. на из бор но си ла ца пра во суд них функ ци-
ја.
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њу да ту ма за по че так пре го во ра о члан ству са Европ ском уни јом, 
што је но ви ко рак на кон до би ја ња ста ту са кан ди да та у мар ту 2012. 
го ди не (не по сред но пре оп штих из бо ра), ни је за оче ки ва ти да ће 
при ти сак за ис пу ња ва њем но вог усло ва ЕУ у по гле ду пра во су ђа 
– усва ја ња но ве стра те ги је и ак ци о ног пла на би ти сма њен. На про-
тив. Ауто ри сма тра ју да опа сност од упли ва по ли ти ке на пра во су ђе 
ни је про шла, и да се нај пре мо ра утвр ди ти по је ди нач на од го вор-
ност за не у став но спро ве де ну ре фор му, а за тим у од но су на ту ре-
фор му на пра ви ти дис тан ца ко ја ипак не ће уне ти до дат ну прав ну 
не си гур ност ни ти осла би ти суд ску гра ну вла сти.

TijanaPericDiligenski,SladjanaMladenovic
JUDICIALREFORMINTHEPROCESSOFSERBIA’S

ACCESSIONTOTHEEUROPEANUNION
Summary

In this paper, theauthors analyze the judicial reform in
Serbia,whichisbeingconductedintheprocessSerbia’s
accessiontotheEuropeanUnion.Weparticularlysingled
out theperiod20082012,althoughthebeginningof the
judicialreformcanbeidentifiedfrom2001.Thepaperis
divided into twomainparts. In thefirstpartwepresen
tedshortlythebasicdataonjudicialreform,andparticu
larlyemphasizedthejudicialappointment.Inthesecond
parttheauthorsconsideredtheinfluenceoftheprocessof
EuropeanintegrationonthejudicialreforminSerbia,by
analyzingthedocumentsadoptedbyEuropeanUnionand
SerbiaintheprocessofSerbia’saccessiontothisinterna
tionalorganization.Baseduponeverythingmentioned,the
authorsexpressconcernthattheinfluenceofpoliticsupon
thejudiciaryisnotover,andthatthejudicial„reformof
the reform“will not contribute to its independence and
impartiality.
Keywords:judicialreform,generaljudicialappointment,
judiciary,judicialindependence,EuropeanUnion,Euro
peanintegration,Serbia
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Resume
Theauthorspresentedinthepaperallthedubioussoluti
onswhicharisedintheprocesofgeneraljudicialappoint
ment,followedbytheabsenceofadequatesystematicap
proach,anddominatedbythepoliticalcomponentinstead
oftheconstitutionallygrantedprinciplesofindependence
andpermanenceofthejudicialfunction.
Weconsider thatgenuine reformhasn’tbeenconducted,
becausethesolutionsadoptedinSerbiandocumentsme
relyreflecttherequestsoftheEuropeanUnion,whichhad
initiateditaccordingtoits interests, logicof its internal
development,andtheenlargementpolicy.It isparadoxi
calthatthementionedfactcontributedtotheinfluenceof
politicsupontheentireprocessofthereform,which,asa
byproductledtothedeviationoftheruleoflawprinciple,
whichshouldhavebeenpromotedandestablishedinthe
reformprocess.Thefailureofthe“proEuropean”autho
rityrepresentativestocomplywiththeexpertobjections,
aboveall,theopinionoftheVenetianCommission,repre
sentsanindicativeconsequenceofthejudicialreform.In
differencetothemembershipoftheEuropeanUnion,for
whichitonlyaspires,Serbiaisalreadyamemberof the
CouncilofEurope,andisobligedtorespectitsprinciples.
ItalsorepresentsoneoftheformaldemandsoftheEuro
peanUnion,butitslatestattitude,oftheneedtoadoptnew
strategyforjudicialreform,isanintroductiontoevengre
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aterlegalinstabilityanduncertainty,anditcontributesto
thefurtherdegradationofthejudiciaryinSerbia.

 Овај рад је примљен 25. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
3. децембра 2012. године.
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