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ЗАКОНСКА НЕЈАСНОСТ КАО ТЕМЕЉ СТВАРАЛАЧКЕ
ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ: ПРИМЕР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ2

Циљ овог рада јесте да допринесе анализи судијског стваралаштва у Републици Србији.
Прецизније речено, тврдња која се у раду заступа јесте да пресуђивање у случајевима
нејасности нужно укључује стварање права. Рад је подељен у шест делова. Уводни део
истиче значај који ово питање има у модерној јуриспруденцији. Други део се бави
анализом законских неодређености, са посебним освртом на нејасност. У наредном делу
се обрађују питања: (1) ко је обавезан да решава проблем законске нејасности и (2) на
који начин српски судови као средишњи органи којима је поверено правно тумачење то
чине. Четврти део износи аргументе у прилог тврдњи да је решавање нејасности
стваралачка делатност, док се пети бави потенцијалним приговорима који се могу
упутити тој тврдњи. На крају, шести део образлаже сам значај рада и истиче његова
ограничења у смислу експланаторне моћи.
Кључне речи: Стварање права. – Нејасност. – Апсолутнo гранични случајеви. –
Стваралачка јуриспруденција. – Супсидијарни законодавац.
1. УВОД
Износећи уводне напомене у свом делу Taking Rights Seriously, Дворкин (R. Dworkin)
констатује да свака општа теорија права, између осталог, мора садржати и теорију
пресуђивања.3 За ову тврдњу се може рећи да ужива статус аксиома међу модерним
јуристима. То свакако није случајно. С једне стране, пресуђивање je у нераскидивој вези
с концептом права; наиме, сваки став о пресуђивању нужно претпоставља одређене
концептуалне тврдње о самом праву. С друге стране, како Дворкин такође показује,
делатност пресуђивања нам намеће различите моралне изазове. Суочавајући се са
судијским стваралаштвом, нормативни јуристи без изузетка морају покушати да
одговоре на бројне моралне дилеме које оно пред нас поставља.4
У томе се ипак не исцрпљују разлози за велико интересовање које међу правним
филозофима влада за ову област. Иако је континентална доктрина одавно напустила
идеје механичке јуриспруденције, која је правне норме посматрала као
1

Аутор је студент основних студија на Правном факултету Универзитета у Београду, petarmbg@gmail.com.
Прва верзија овог рада је представљена на Трећој студентској конференцији из теорије и филозофије
права, одржаној 21. 10. 2016. Захвалан сам проф. др Миодрагу Јовановићу, свом ментору, као и доц. др
Бојану Спаићу, на корисним саветима и критичким освртима које су дали приликом различитих фаза
израде овог рада. Захвалан сам и свом коменатору са Конференције, Лидији Зечевић.
3
R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge 1977, Harvard University Press, vii.
4
Дворкин издваја два приговора „судијској оригиналности“: (1) да заједницом треба да управљају људи
који су изабрани и одговорни већини, што судије свакако нису; (2) да судијско стварање права нужно води
ка његовој ретроактивној примени, чиме се странка која изгуби у спору кажњава за кршење новостворене
дужности. Вид.: Ibid, 84.
2

„самопримењујуће“, а судије као „уста закона“, она је судијама и даље приписивала
релативно скромну улогу. Улога судова се, према том схватању, исцрпљује у поступку
тумачења (и примене) права, при чему се тумачење схвата као проналажење правог
значења норме. Дакле, без обзира на то што делатност судова није механичка, па је самим
тим и „стваралачка“ у одређеном смислу, она се и даље мора одвијати у границама
закона. Овакво схватање је у последњих неколико деценија доведено у питање
запажањима да и судије у европско-континенталном систему права имају великог удела
у стварању права. Оно је још више уздрмано тврдњама (1) да је судијско стварање права
не само „ексцес“ већ и нужност у одређеним ситуацијама, те да је (2) могуће пронаћи
морално оправдање за то што судије чине. Циљ овог рада ће бити да подржи тврдњу под
(1), из чега следи да ће сва нормативна питања остати изван његовог домашаја. Друго
ограничење које је радом постављено јесте да ће се односити само на једну државу
континенталног права – Републику Србију.
Значајна пажња у савременој јуриспруденцији се придаје односу права и језика.
Узимајући у обзир да је језик општеприхваћен начин исказивања правно обавезујућих
стандарда понашања, није тешко закључити зашто се питање њихове (не)одређености
уобичајено посматра као последица несавршености самих природних језика, односно
мањкавости које произилазе из њихове употребе. О значају тог питања вероватно
најбоље говори констатација коју је изнео Пошер (R. Poscher): наиме, да се жалбени и
врховни судови углавном не баве „размршавањем чињеница случајева, већ
неодређеностима права“.5 У овом раду ћемо се позабавити једном значајном врстом
неодређености која је широко распрострањена у правним текстовима. Потом ћемо
покушати да на тим основама изградимо став о нужној стваралачкој делатности српских
судова. Другим речима, тврдња која ће се у наставку бранити се може одредити као:
стварања права је нужно својство јудицирања у барем неким ситуацијама.
2. НЕОДРЕЂЕНОСТ ЗАКОНСКИХ ТЕКСТОВА: НЕЈАСНОСТ
Макар и летимичан преглед закона неке од модерних држава света, па тако и оних које
припадају континенталној традицији, неизоставно нас суочава са једном чињеницом:
законски текстови ”пате” од неодређености. Сувишно је рећи да право Републике Србије
не представља изузетак. Без обзира на то да ли говоримо о грађанском или кривичном
праву, непрестано се суочавамо с питањима о нормативном садржају законских
одредаба. Та питања се пре свега односе на (1) карактер и садржај права и обавеза
адресата, а ређе, али никако мање битно, на (2) само питање ко је адресат одређене норме.
Кривац за такво стање у модерним правним системима се, по правилу, проналази у
несавршености природних језика. То није нимало изненађујуће будући да право, за
разлику од неких других области људског стваралаштва, остаје у великој мери зависно
од њих. С обзиром на то да се као неспорна улога права наводи спречавање непожељног
и обезбеђивање пожељног поступања у конкретној политичкој заједници6, право мора

5
R.
Poscher,
Ambiguity
and
Vagueness
in
Legal
Interpretation,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1651465. Страници приступљено 29. 11. 2016.
6
J. Raz, The Authority of Law, Oxford University Press 2009, 2nd edition, 169.

1.

бити способно да комуницира са, ако не свим, онда свакако огромном већином њених
чланова. Јасно је већ на први поглед да та улога не би могла да буде остварена уколико
би правници користили неки од техничких језика. Сходно томе, видимо да је право,
барем још увек, осуђено на употребу природних језика, а тиме и на све мањкавости које
њихова употреба са собом доноси.
Сагласно Волдрону (J. Waldron), највећи значај за право имају три облика неодређености:
(1) вишезначност, (2) нејасност и (3) спорност.7 С једне стране, вишезначност је, како
истиче Волдрон, облик неодређености који је најлакше дефинисати али и најлакше
решити8, док с друге, концептуално разграничење спорности од нејасности представља
не тако лак задатак, будући да су спорни концепти по правилу и нејасни. Због тога ћемо
се задовољити са тиме да наша разматрања у тексту који следи ограничимо на нејасност
и испитивање тврдње да ли овај облик неодређености даје довољно основа да се закључи
да српске судије, барем некада, стварају право.
Нејасност, нажалост, није једноставно одредити, пре свега због постојања различитих
теорија које покушавају да одговоре на питање о пореклу овог облика неодређености, те
да понуде одговарајућа решења. Ипак, постоји начелна сагласност да се нејасност може
дефинисати уз помоћ граничних случајева. Проблем са дефинисањем нејасности на тај
начин лежи у томе што, како нам показују у својој анализи Буено (O. Bueno) и Коливан
(M. Kolyvan), такве дефиниције су некада конструисане тако да прејудицирају начин
решавања проблема нејасности.9 Упркос томе, сматрамо да се може изнаћи један општи,
довољно широк концепт граничних случајева. За потребе овог рада, под граничним
случајевима ћемо подразумевати случајеве у погледу којих постоји сумња да ли се могу
подвести под одређени израз. Верујемо да је ова дефиниција довољно широка, тако да
не искључује, како је њихова анализа неких дефиниција показала, епистемицизам,
односно теорије супервалуације и субвалуације.
По Соренсену (R. Sorensen) гранични случајеви се деле у две врсте: релативно и
апсолутно граничне.10 Код релативно граничних случајева проблем је решив: уз додатна
сазнања о граничном случају, нејасност се може превазићи. Соренсен овакве случајеве,
штавише, одбија да назове нејасношћу. Код апсолутно граничних случајева ствари стоје
знатно другачије; наиме, без обзира на прикупљену количину информација, гранични
случај остаје граничан, те је сумња неотклоњива. Из тога видимо да је апсолутна
нејасност par excellence концептуални проблем, будући да се састоји из недовољне
одређености самог концепта који је денотиран одређеним изразом. Како је апсолутна
нејасност концептуално нерешива, следи да нисмо у стању да утврдимо да ли гранично
х поседује нужна и довољна својства тако да припада концепту А који је денотиран
изразом S. Управо је таква нејасност значајан проблем за правнике практичаре и она која
представља окосницу тзв. тешких случајева.

7

J. Waldron, „Vagueness in Law and Language: Some Philosophical issues“, California Law Review ,1994, 512‐
514.
8
Ibid, 515.
9
O. Bueno, M. Colyvan, „Just What Is Vagueness?“, Ratio XXV 1, 2012, 19‐33.
10
R. Sorensen, „Vagueness Has No Function in Law“, Legal Theory 7, 2001, 393.

Самим тим што поседују апсолутно граничне случајеве, нејасне концепте одликује још
једно својство: подложност соритском парадоксу. Под претпоставком да је читалац
упознат са истим, ми се на овом месту нећемо упуштати у његово опширно дефинисање.
Соритски парадокс, укратко речено, представља аргумент чије премисе се чине
истинитим, док је закључак очигледно погрешан.11 Значај соритског парадокса за право,
како истиче Спаић, се састоји у томе што нам он показује сву тешкоћу разграничења
граничних од несумњивих случајева, тј. случајева који недвосмислено потпадају под
нејасан концепт.12 Поменути парадокс може постојати у нумеричким и ненумеричким
верзијама, те су њему подложни како они концепти које одликује квантитативна
(нејасност степена), тако и они које карактерише квалитативна (комбинаторна)
нејасност.13 Како ће бити показано у наставку, оба типа нејасности су присутна у
правним текстовима и представљају озбиљан изазов за традиционално схватање улоге
континенталних судија.
Независно од исправности Соренсеновог епистемицизма, верујемо да је поменуто
разликовање између релативно и апсолутно граничних случајева корисно за даље
разматрање средишњег питања овог рада. Јер, оно чему ћемо у наставку рада посветити
пажњу јесте да се покаже да апсолутно гранични случајеви дају довољно основа да се
закључи да српске судије некада нужно стварају право. Другим речима, оно што је за
нашу даљу расправу битно јесте да утврдимо да случајеви апсолутне нејасности постоје.
Да ли је тврдња која стоји иза епистемицизма тачна – наиме, да постоји јасна
концептуална граница која дели „гомилу“ од „не-гомиле“, „религију“ од „не-религије“
итд., коју не знамо или нисмо у могућности да спознамо14 – није од непосредног значаја
за исправност закључака који следе у наставку.
С обзиром на то да су закони као општи правни акти усмерени на то да регулишу велики
број различитих правних ситуација и односа, није тешко закључити зашто је нејасност у
тој мери присутна у законским текстовима. Ипак, никако не треба сметнути с ума да
узрок нејасности није општост закона по себи. Наиме, општост је својство закона или
11
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правне одредбе према којој се односи на неодређен број правних субјеката. Самим тим,
присуство општости је логички независно од нејасности.15 Без обзира на очигледност ове
чињенице, није реткост међу правним ауторима пронаћи примере поистовећивања
општости и нејасности. Пошер, на пример, примећује да се такво поистовећивање некада
приписује Харту (H.L.A. Hart).16 Како је њихово концептуално разграничење могуће, у
правним текстовима се могу пронаћи одредбе које су опште, али нису нејасне. Tако,
одредба која каже да оставиоца у првом наследном реду наслеђују његови потомци и
брачни друг (чл. 9 ЗОН) јесте општа, али није нејасна. Следи да се узрок саме нејасности
никако не може пронаћи у општости, али да је њено значајно присутво у законима могуће
оправдати усмерењем права да регулише разноврсне случајеве. Да је то случај сведоче
примери намерне нејасности у законским текстовима (нпр. правни стандарди), али и
други нејасни концепти чија је употреба мање или више нужна, а никако последица
вољног акта законодавца.
3. ОТКЛАЊАЊЕ НЕЈАСНОСТИ У ЗАКОНСКИМ ТЕКСТОВИМА
3.1. Ко је обавезан да отклања нејасност?
Претходнo речено нас неминовно води ка једном интуитивном закључку: закони, са свим
неодређеностима које поседују, спречавају примену; да би законски текстови могли да
се примене на конкретне случајеве, неопходно је превазићи спорове о нормативном
садржају њихових одредби. Једноставније речено, да би се закон применио, неопходно
је најпре разумети шта нам закон каже. Овакав закључак нас, пак, неизоставно суочава
са питањем ко је обавезан да решава проблеме законских неодређености.
Начелно говорећи, та питања треба да решава свако ко треба да примени закон, тј. лице
које је адресат неке правне одредбе. То укључује како државне тако и недржавне
субјекте, убрајајући ту и физичка лица. Правни системи, како данас тако и одвајкада,
људима намећу обавезу познавања права. О томе најбоље говори принцип ignorantiа legis
nocet, који је своје место нашао у свим правним системима и чија примена трпи тек
незнатна ограничења. Да и људска бића као чланови политичке заједнице имају обавезу
познавања права, сведочи и распрострањена употреба правних стандарда. Правни
стандарди, као нормативни концепти, субјектима права налажу обавезу да оцењују своје
понашање у односу на стандард постављен у закону. На тај начин, субјектима је
имплицитно наметнута обавеза да сазнају садржај права, а тиме и неопходност да се
позабаве проблемима које узрокује неодређеност закона. Међутим, узимајући у обзир
основну карактеристику јавноправних односа – субординацију17 – мишљења оних
државних субјеката у чијој надлежности је спровођење закона има нарочиту тежину.18
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R. Poscher, Ibid, 5.
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Р. Марковић, Уставно право, Београд 2013, 16‐17.
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Због тога, без обзира на то што и приватни правни субјекти имају обавезу да тумаче правне стандарде,
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санкција зависи у крајњој линији од тумачења надлежног државног органа. Вид.: К. Чавошки, Р. Васић,
Увод у право, Београд 2011, 260.
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Од момента ступања на снагу одређеног закона, обавеза је извршне власти да га
спроводи. То значи да је извршна власт, у начелу, прва која се суочава са проблемом
неодређености законских текстова који, сходно претходном, мора да реши како би закон
применила. Јасно је да ће се спорно питање у неком тренутку поставити и пред стварно
надлежни суд, а потом и пред жалбени или највиши суд. Жалбени, односно највиши суд,
је онај државни орган који ће својим ауторитативним тумачењем у виду правних
схватања изражених у судским одлукама, дати последњу реч у погледу спорних питања
која узрокује неодређеност закона. То је природна последица инстанционе контроле
тумачења, према којој је непосредно виши и, у коначници, највиши суд, ауторитетом
својих аргумената а најчешће само ауторитетом обавезности и коначности његових
одлука, у стању да одређено тумачење закона наметне нижим судовима, те свим осталим
државним и недржавним субјектима.19
3.2. Начини отклањања нејасности
Међутим, уколико је инстанционо виши, односно највиши суд, тај који даје последњу
реч у споровима које узрокује законска нејасност, мора се одговорити на питање на који
начин то поменути судови чине и, што је још битније, да ли правно расуђивање у које се
том приликом упуштају представља стваралачку делатност. Уколико погледамо судску
праксу, видећемо да постоје барем два начина на које се српски судови боре са
нејасношћу: (1) дефинисање нејасних концепата in abstracto ; (2) дефинисање на строго
одређен начин.
1. Дефинисање in abstracto постоји у ситуацији када суд, при сусрету са нејасним
концептом, понуди одређену општу дефиницију под коју потом подводи чињенично
стање конкретног случаја. Кроз процес уједначавања судске праксе, то правно схватање
придобија erga omnes важење и тиме постаје општи обавезни критеријум на основу којег
се утврђује правна квалификација чињеничних стања у другим случајевима. Као пример
за овакав начин решавања нејасности се може навести облик тешког убиства – лишење
живота на свиреп начин (чл. 114 КЗ). Како би се појаснио законски концепт свирепости
и тиме предупредили будући спорови, судови су нам понудили следећу објективносубјективну дефиницију:
„[...] поред напред наведене објективне компоненте свирепости која се огледа у
наношењу непотребних патњи жртви, неопходно је постојање и субјективне компоненте
свирепости која се састоји од намере окривљених да муче жртву, односно да су
окривљени били свесни да својим поступањем наносе прекомерне болове и патње
оштећеном и да су исто хтели, а што је све од значаја за правну квалификацију радњи
које се окривљенима стављају на терет.“20
Очигледна мана дефинисања in abstracto јесте што су овакве дефиниције и саме најчешће
нејасне, те у пракси остављају нерешеним многа питања. Другим речима, концепти
употребљени у таквим дефиницијама и сами неретко поседују апсолутно граничне
19
Б. Спаић, „Харт, Дворкин и институционална контрола правног тумачења“, Наслеђе политичке и правне
филозофије Роналда Дворкина, Београд 2015, 134.
20
Билтен Вишег суда у Београду 82, Београд 2012, 26.

случајеве. Наиме, оправдано се може поставити питање која количина патње мора да
постоји да бисмо говорили о „непотребним патњама жртве“ или који интензитет бола
мора бити присутан код оштећеног да бисмо установили да се ради о „прекомерним
боловима“. Ипак, несумњива предност оваквих дефиниција се огледа у томе што, без
обзира на то што не решавају проблем нејасности у потпуности, дају одређени
критеријум на основу којег се врши субсумција чињеничног стања под нејасан законски
концепт. Дакле, изразита нејасност законског концепта се замењује углавном мањом
нејасношћу дефиниције коју нуди судска пракса.
И онда када нам судска пракса даје један општи критеријум, он може бити формулисан
на начин који не оставља превише сумње у то који случајеви се могу подвести под
нејасан законски концепт. Као пример такве врсте нам може послужити законски
концепт смрти. Концепт смрти, једнако као и концепт живота, одликује изразита
нејасност. У оба случаја се не може са сигурношћу утврдити у ком тренутку оплођена
јајна ћелија постаје људско биће (личност), односно од ког тренутка се живо људско биће
сматра мртвим, и самим тим престаје да буде човек. Иако је концепт смрти од великог
значај за више грана права, српски законодавац не нуди никакав критеријум за
утврђивање тренутка наступања смрти људског бића. Било је неопходно да се судови
одреде према различитим методама и да на крају прихвате тзв. Харвардске
критеријуме.21
2. Дефинисање на строго одређен начин постоји у оним ситуацијама када суд нејасан
концепт одреди на начин који не оставља сумњу у погледу његовог садржаја. Другим
речима, суд ће тада, од једног коцепта који поседује апсолутно граничне случајеве,
створити концепт са строго оивиченим границама, тако да је немогуће да се апсолутно
гранични случајеви јаве (тзв. clear-cut концепт). Типичне примере овакве врсте
проналазимо у кривичном праву, по правилу код дефинисања допунских одлика радње
или последице кривичног дела. Овде ћемо навести два примера. Основни облик
недозвољене трговине (чл. 243 КЗ) има три алтернативно постављене радње извршења,
од којих се прва састоји у набављању робе, односно других предмета у већој вредности
у сврху продаје. Са друге стране, да би била остварена обележја бића кривичног дела
злоупотребе права на штрајт, неопходно је да наступи последица у виду опасности по
живот или здравље људи, или имовину већег обима (чл. 167 КЗ). Природно, пред
надлежне судове се поставило питање шта треба узети под „већу вредност“, односно шта
треба сматрати „имовином већег обима“. На крају је Врховни суд Србије, данас Врховни
касациони суд, заузео правно схватање према којем „већа вредност“ представља
вредност која прелази износ од 300.000 динара, а да је „имовина већег обима“ она чија
вредност прелази износ од 1.200.000 динара.22
4. ОТКЛАЊАЊЕ НЕЈАСНОСТИ КАО СТВАРАЛАЧКА ДЕЛАТНОСТ
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Након кратког прегледа неколико спорних питања из српског правног живота, остаје да
се позабавимо одговором на питање: да ли се може тврдити да судије у тим и сличним
ситуацијама стварају право?
Ако се вратимо на почетну дефиницију нејасности, изгледа да можемо доћи до тог
закључка. Наиме, ако су апсолутно гранични случајеви они који нас остављају у
недоумици да ли потпадају под одређени концепт, то значи да не постоји та врста
концептуалне анализе која нам може помоћи да једном за свагда одговоримо да ли
ситуација х потпада под концепт А који је денотиран изразом Ѕ. Из тога даље можемо
извести два закључка:
1. Први закључак јесте да не постоји „право“ значење правних норми оптерећених
нејасношћу. Уколико законски текст пати од неодређености, а та врста неодређености је
концептуално нерешива, следи да текст не може поседовати никакво инхеретно значење
које је судија обавезан да пронађе применом одговарајућих метода тумачења права.
Тачније, текст не може поседовати значење у свим оним ситуацијама које представљају
апсолутно граничне случајеве (Xn).
2. Уколико је проблем концептуално нерешив, то значи да судија није у бољој позицији
да зна одговор на ово питање од филозофа, једнако као и законодавац. Ипак, између
судије и филозофа постоји једна очигледна и несамерљива разлика – судија не може да
каже: „не знам“. Док филозоф може себи да приушти да призна да је концепт нејасан, те
да изрази мању или већу (не)сигурност приликом подвођења ситуације х под концепт А
који је денотиран изразом Ѕ, судија не ужива такву врсту луксуза. Инстанционо виши и
највиши судови морају, без обзира на све постојеће дилеме, да донесу коначну одлуку.
Када би било другачије, правна сигурност као једна од основних вредности које право
треба да постигне би заувек остала изван домашаја људског искуства.
Ако пођемо од тих закључака, схватићемо да српски судови из ове, по много чему
безизлазне ситуације, ипак проналазе пут: поступком приписивања значења. Наиме,
уколико судови у случајевима нејасности не могу да се ослоне на законски текст и
постојеће методе тумачења, те уколико не могу да реше поменута питања баш зато што
су концептуално нерешива, следи да тада судије уживају дискрецију. Другим речима,
судије инстанционо виших и највиших судова23 ће уживати неограничену слободу
приликом утврђивања или приписивања значења законским текстовима: судије ће
деловати као супсидијарни законодавци. Да бисмо појаснили каква квази-легислативна
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Истина, ову дискрецију уживају и судије нижих судова, а њихово расуђивање у случајевима нејасности
може значајно утицати на став који ће у својим одлукама заузети инстанциони виши и највиши судови.
Ипак, узимајући у обзир да нас овде пре свега интересује утицај судова на коначно обликовање права,
природно је да се усредсредимо на делатност поменутих судова, будући да се њихове одлуке не налазе
под претњом да буду одбачене од стране неког вишег органа. Изузетно, то може бити учињено од стране
Уставног суда Србије на два начина: (1) у поступку оцене уставности неког закона или другог општег акта,
када Уставни суд, уместо да утврди неуставност, утврди начин на који ће се нека општа правна норма
схватати; (2) у поступку по уставној жалби, када утврди да одређено тумачење неке опште правне норме
представља повреду Уставом зајемчених људских и мањинских права и слобода. Међутим, како су те
ситуације веома ретке, за потребе овог рада их можемо занемарити.

овлашћења судови поседују у случајевима нејасности, послужићемо се претходним
примерима.
Поменути законски концепт свирепости поседује апсолутно граничне случајеве. Иако је
у неким ситуацијама неспорно да се може говорити о свирепом убиству, постоје и оне
код којих не можемо са истим степеном сигурности тврдити да ли се ради о свирепом
или обичном убиству. Судови су због тога концепту свирепости једноставно приписали
објективно-субјективно значење, иако за то нема основа у самом закону. То, даље, значи
да судије врше извесно „насиље“ над концептима, свесно или несвесно занемарујући да
је он нејасан. Ово „насиље“ над концептима се испољава и у томе што ће судови некада
проширити или сузити садржај неког свакодневног концепта (тзв. термина-концепта)
који закон употребљава, тако да одговара потребама правног живота. На примеру
свирепости, судско схватање надилази свакодневно утолико што захтева и постојање
специфичног психичког елемента, док свакодневно разумевање дозвољава да се
одређени чин прогласи као „свиреп“ без обзира на психички однос према чину оног који
тај чин предузима. На тај начин судови стварају тзв. полутехнички вокабулар – закони
се користе изразима природних језика, али им судови придају значење које је шире или
уже од свакодневног. Надаље, како је и сама дефиниција коју судови прихватају нејасна,
при сусрету са апсолутно граничним случајевима (које дефиниција рађа) ће једноставно
утврдити да се одређено чињенично стање подводи под концепт свирепог а не обичног
убиства, или обрнуто. Иако ће неретко изнети одређене разлоге, они никако неће бити
конклузивне природе.
Дефинисање концепта смрти нас такође наводи на исти закључак. Судови нису у стању
да на основу самог закона закључе да ли је у питању убиство или неподобан покушај
уколико неко искључи апарате за одржавање рада срца и плућа код особе са неповратним
оштећењем мозга. Исто тако не могу да закључе који тренутак ће се сматрати тренутком
отварања наслеђа. Да би могли да одговоре на та питања, претходно би морали да реше
сродна концептуална питања, што би потом дало могућност да се установи недвосмислен
критеријум за утврђивање тренутка смрти. Како судије поменутих судова, као ни било
ко други, није у стању да са таквом сигурношћу тврди у ком тренутку човек престаје да
постоји, поново следи да судије у тим ситуацијама приписују значење, при чему им сам
законски текст, баш зато што не садржи такав критеријум, не може бити од помоћи. Тако,
судије одлучују да се приклоне тзв. Харвардским критеријумима, те да занемаре
класични кардиопулмонални, критеријум можданог стабла или, најновији, критеријум
„вишег“ мозга. Дакле, видимо да је судијско дефинисање и у овом случају стипулативно.
Да судије из разлога правне сигурности занемарују многе концептуалне тешкоће, те да
иду корак даље од самог закона, још изразитије сведоче примери у којима судови од
нејасних стварају јасне концепте. Како соритски парадокс до дан-данас остаје нерешив,
судови једино ауторитетом силе могу да тврде да је „већа вредност“ вредност која је виша
од 300.000 динара, а да вредност од 299.000 или 200.000 динара то није. На овај начин,
судови искључују могућност да се у правном животу појаве апсолутно гранични
случајеви, иако је очигледно да је законски концепт „веће вредности“ нејасан.
5. ПРИГОВОРИ

1. Први приговор који се може упутити напред изложеном схватању о улози српских
судова долази из области уставног права. С обзиром на изричиту уставну одредбу о
трипартитној подели власти (чл. 4, ст. 2), истиче се како је стварање права одређено као
искључива надлежност законодавног органа. Самим тим, аргументација се наставља,
неприхватљиво је да судови стварају право. Њихова улога јесте да право тумаче и
примењују на појединачне случајеве. Међутим, граница између тумачења и стварања
никако не сме бити прекорачена. Овај аргумент се обично допуњава и тумачењем
одговарајућих одредби о формалним изворима права. У том смислу се истиче да чл. 194
Устава судским одлукама не признаје статус формалних извора права, те да судови,
сходно чл. 145, суде на основу Устава, закона, потврђених међународних уговора и
прописа донетих на основу закона, али да не могу судити на основу раније донетих
пресуда. На овакву и сличне врсте приговора се може одговорити на барем два начина, а
оба имају за циљ да доведу у питање понуђено тумачење уставних одредби.
Први начин се непосредно односи на само поимање поделе власти. Као што је у теорији
уставног права одвећ познато, постоје различите концепције овог уставног начела. Она
која је за нас овде битна је свакако тзв. „гипка“ подела власти која, супротно „крутој“
концепцији, дозвољава интерференцију функција: вршење више функција од стране
истог органа или врсте органа.24 То, једноставно речено, значи да различите врсте
државних органа имају различите примарне функције, али да, с друге стране, делимично
могу обављати и функције чије вршење спада у примарну надлежност друге врсте
органа.
Да „гипка“ концепција више одговара облику државне власти који је предвиђен српским
Уставом, као пример нам могу послужити законодавна овлашћења егзекутиве. Иако је
Народна скупштина према Уставу „носилац уставотворне и законодавне власти“, те тиме
за своју примарну функцију има стварање права, Влада као носилац извршне власти има
право предлагања закона (чл. 107 и 123), а исто тако врши и значајну нормативну
функцију, доношењем општих правних аката подзаконске снаге. Слични примери
интерференције у српском али и другим правним системима су многобројни. Стога,
уколико пођемо од тога да је исправно тумачење уставног начела поделе власти оно које
дозвољава интерференцију функција, може се поставити питање зашто је спорно
уколико судови имају одређена легислативна овлашћења. Свакако, овоме се може
приговорити да су примери интерференције функција које помињемо изричито
прописани Уставом као изузеци, те да се исто не може рећи за претпостављена
легислативна овлашћења судова. Иако тај приговор има тежину, не може се сметнути с
ума да континентална доктрина једногласно прихвата извесна, ма колико ограничена,
легислативна овлашћења судова. У питању је овлашћење судова да попуњавају правне
празнине, што представља пример јудицирања са изразито легислативним усмерењем.
Међутим, иако је ово овлашћење судова неподељено прихваћено од теорије и праксе
готово свих континенталних земаља, не постоји ни један устав који га изричито
прописује.
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Друго, може се довести у питање и сама смисленост тумачења које не дозвољава
могућност да се у случајевима нејасности суд појављује као супсидијарни законодавац.
Претходно излагање о улози судова је показало да судови у неким ситуацијама нужно
стварају право. То укратко значи да, при сусрету са апсолутно граничним случајевима,
судија не може да пресуди уколико не ствара право. Под претпоставком да је то тачно,
једино смислено тумачење горе наведених уставних одредби јесте оно које судијама
поверава извезна легислативна овлашћења, управо из разлога што у супротном судови
не могу вршити функцију која им је Уставом поверена. Самим тим, свако супротно
тумачење нас доводи до апсурдног закључка: да Устав судовима налаже да морају да
пресуде, али да им не дозвољава да чине оно што је некада нужност пресуђивања. Другим
речима, дошли бисмо у парадоксалну ситуацију да као исправно прихватамо тумачење
које судовима као адресатима ових уставних одредби намеће обавезу коју је немогуће
испунити.
2. Проблем контралегалног јудицирања је један од оних који се непрестано поставља
пред све који тврде да судије треба или некада нужно стварају право. Наиме, уколико
судије нужно стварају право или је таква активност пожељна, неопходно је одговорити
на питање када је судијско стваралаштво прихватљиво или чак пожељно, а када прелази
у контралегално пресуђивање. Међутим, уколико је ово питање оправдано поставити у
односу на неке друге видове судијског стваралаштва који стоје ван опсега овог рада, оно
се не може применити на судијско стваралашто у ситуацијама нејасности. Како смо
утврдили да у односу на апсолутно граничне случајеве нејасни концепти остају неми,
логичким током мисли се долази до закључка да је дихотомију secundum legem–contra
legem немогуће применити у односу на пресуђивање у тим ситуацијама. Управо
захваљујући тој чињеници, не може постојати ништа попут контралегалног јудицирања.
Самим тим, активности судова у случају законских нејасности нису ни secundum legem а
још мање contra legem, будући да се поменуте одреднице могу користити само у односу
на пресуђивање када се претпоставља да се право може пронаћи у самом закону. Бројни
изазови претходно реченом могу бити упућени из групе „софистицираних“ формалиста,
како из назива Лајтер (B. Leiter)25, од којих је Дворкинова теорија пресуђивања свакако
најпознатија. Међутим, узимајући у обзир ограничења рада, те изазове не можемо
разматрати на овом месту.
3. У покушају да се очува колико-толико традиционална слика улоге судске власти,
правник-континенталиста може прибећи другим методима тумачења права. Наиме, може
се тврдити како је претходна анализа само потврдила одвећ познат став да се значење
текста не исцрпљује у језичком значењу, те да је потрагу за „правим“ значењем норме
могуће, а некада и неопходно, изместити ван оквира утврђивања језичког значења.
Самим тим, на одбацивању могућности да нам језичко значење може бити од помоћи, не
може се градити став да сва остала средства тумачења такође остају немоћна пред
апсолутном нејасношћу. Да би се тај став оправдао, неопходно је показати неадекватност
других метода тумачења. Свесни тешкоће овог изазова, у редовима који следе
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намеравамо да искључиво назначимо проблеме који се јављају приликом покушаја да се
нејасност реши путем других метода тумачења.
а. Владајуће схватање у српској правној теорији јесте да је сврха логичког тумачења
двојака: (1) испитивање да ли је значење добијено језичким тумачењем логички могуће
и (2) добијање значења које се није могло добити језичким тумачењем.26 Што се тиче (1),
с обзиром на то да је претходно утврђено да у односу на апсолутно граничне случајеве
закони не поседују значење, не постоји значење које може бити предмет испитивања
логичке (не)могућности. Исто се може рећи и за сврху под (2). Наиме, примена два
стандардна аргумента – argumentum a contrario и argumentum a fortiori, такође
подразумева да је претходно утврђено језичко значење. Тако, ако желимо да применимо
аргумент „од мањег ка већем“, неопходно је најпре утврдити шта се подразумева под
„мањим“. Како „мање“ одликује нејасност, а дотична средства нам не могу помоћи
приликом њеног отклањања, следи да је логичко тумачење неадекватно.
б. Слично се може рећи и за систематско тумачење. Без обзира да ли говоримо о
формалном или садржинском односу неке норме са другим нормама, уколико је концепт
апсолутно нејасан он то остаје у свим нормама. Уколико је, на пример, концепт смрти
нејасан у кривичном праву, онда ће свакако бити нејасан и у другим гранама права за
које је он од значаја. У случају да постоји закон ван материје кривичног права који
дефинише општи правни концепт смрти, онда он не узрокује проблем нејасности за
правнике кривичаре. Тада је систематско тумачење, заједно са језичким, довољно да
дођемо до значења норме, али у том случају и не говоримо о нејасности са којом судија
мора да се носи, будући да постоји норма-дефиниција смрти.
в. Историјско и циљно тумачење нам такође не изгледају као адекватна средства за
разрешење нејасности. Иако је неспорно да су закони историјске појаве, у томе је
немогуће пронаћи излаз из поменутог проблема. Међутим, можда нам историја закона
може помоћи на један другачији начин? Наиме, она нас може упутити на значење које је
законодавац приписао иначе нејасном концепту. Ако не даје одговор на концептуална
питања која пред нас поставља нејасност, можда нам може омогућити да посредним
путем утврдимо значење неког нејасног концепта у очима законодавца, тј. упутити нас
на законодавчеву стипулативну дефиницију? Иако се може замислити да утврђивање
occasio legis-а буде од помоћи у неким случајевима (нпр. код концепта смрти), није лако
схватљиво како историјски повод може помоћи приликом разрешења многобројних
апсолутно граничних случајева (нпр. шта ће се све сматрати под „средством подобним
да тело тешко повреди“ или „очигледном неправдом“).
Најзад, у погледу циљног тумачења, које се у домаћој теорији, али и шире, посматра као
„круна тумачења“, може се рећи следеће: с обзиром на то да се ratio legis схвата у односу
на одговарајуће друштвене интересе које право штити, он је често, чак и када говоримо
о циљу поједине норме а не закона у целости, апстрактно постављен. Тако, уколико
говоримо о свирепом убиству, јасно је да ratio legis треба пронаћи у потреби да се теже
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казне начини лишења живота који се с моралне и/или свакодневне тачке гледишта
сматрају неприхватљивим у мери која превазилази неприхватљивост случајева обичног
убиства; слично томе, изузетак од обавезе издржавања у случају „очигледне неправде“
за свој циљ има заштиту начела правичности у односу на повериоца издржавања.27
Међутим, циљно тумачење нам не може децидно рећи који су то облици, те је судија
поново приморан да приписује значење. У најбољем случају, циљ правне норме судију
упућује ка једном или другом закључку, али му никада до краја не може рећи како треба
да пресуди.
г. На самом крају разматрања овог приговора, можемо рећи да је очигледно да никаква
средства тумачења не могу помоћи приликом претварања нејасних у јасне концепте.
Наиме, које год средство тумачења применили, не постоји начин да дођемо до закључка
да „већа вредност“ има вредност коју јој судови приписују. Самим тим, неспорно је да,
барем у тим ситуацијама, не постоји могућност да српске судије не стварају право.
6. ЗАКЉУЧАК
Претходна анализа нејасности законских текстова је показала да су закони нужно
недовршени. Самим тим, када нејасну правну одредбу треба применити на неку од
ситуација која се сматра апсолутно граничном, судија ће стварати право. Притом, он то
неће чинити на начин да ствара опште правне норме, већ ће попуњавати њихов садржај
у погледу апсолутно граничних случајева. Под претпоставком да је тако, сличност
између улоге законодавца и улоге коју судија врши при сусрету са апсолутно граничним
случајем, лако излази на видело. Једнако као и законодавац, српски судови ће се
упуштати у разматрања концептуалне, моралне, економске, социјалне, а могуће и
политичке природе. Другим речима, судије ће се упуштати у читав низ метаправних
разматрања, како би дошли до одговора на спорно питање. То нас наводи на закључак да
је задатак стварања права, као изворна надлежност законодавца, некада нужно и
надлежност судова – судије некада морају деловати као супсидијарни законодавци.
Самим тим што је нужна, то значи да не представља никакав „ексцес“ српских судија,
већ незаобилазан резултат тешке улоге која им је поверена у правним системима
континенталне традиције.
Иако је позиција коју заступамо супротна правном формализму, она се не мора нужно
поистоветити са схватањима правних реалиста. Схватање које је овде изложено не
подразумева да се закону одриче релативно самостално постојање. Наиме, наша једина
тврдња јесте да судије у одређеним ситуацијама довршавају садржај општих норми, те
да у том смислу стварају право. Она свакако искључује строги, па и умерени формализам,
као исправне теорије пресуђивања, али, с друге стране, не говори ништа о томе да ли
законски текстови у другим ситуацијама поседују значење којим се судија руководи (или
би требало). Другим речима, ограничена позиција коју смо заузели оставља отвореним
простор за развијање како хартовске умерене позиције, тако и радикалнијих реалистичих
теорија.
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Није потребно наглашавати да овај рад није исцрпео могуће узроке судијског
стваралаштва. То нам није била ни намера, нити је тако нешто могуће учинити у раду
овог формата. Намера нам је била да се позабавимо поступањем судија у ситуацији
законске неодређености, и то само једне, екстремне, врсте. Са друге стране, постоји
читава лепеза узрока који се некада називају проблемима валидности или, ређе,
прагматичком нејасношћу. Та врста проблема захтева једну другачију анализу, што
значи да неки од изнетих закључака не морају бити од значаја за судијско стваралаштво
у тим ситуацијама, као и да познаје специфичне, себи својствене, проблеме. Ово
помињемо како бисмо додатно истакли ограничене домете овог рада.
Како су се пређашња разматрања односила на судове Републике Србије, његов примарни
циљ је био да осветли поступање српских судија у једном опсегу ситуација које се у
пракси неретко јављају, те због тога завређују и посебну пажњу. Будући да судови врше
једну од средишњих улога у сваком правном систему, утврђивање карактера судијске
делатности је од несамерљивог значаја за схватање природе правног система. С обзиром
на то да се Србија налази пред дуго најављиваним уставним променама, свест о судијској
(нужној) креативности нас може суочити са питањем могућег признања статуса
формалних извора права одлукама барем неких судова.
Овакве анализе нам такође помажу да боље разумемо само право, али и њему блиске
концепте. Законска нејасност је у великој мери довела у питање класично схватање
владавине права, које правним нормама намеће обавезу изричите прецизности. Због тога
су се неки аутори, попут Волдрона, упустили у подухват редефинисања тог концепта,
управо узимајући у обзир да је таква прецизност недостижна.28 Потреба за таквим
редефинисањем је можда најизразитија у (српском) кривичном праву, где су стандарди
начела законитости строже постављени него у другим гранама права.29
Поред тога, иако су наша разматрања тежила ка томе да буду вредносно-неутрална, она,
под претпоставком да су тачна, морају представљати полазиште за сваку нормативну
расправу о исправној улози судова. У том смислу, она нам могу бити корисна на барем
два начина. Најпре, уколико је закључак до ког смо дошли тачан – да је судијско
стваралаштво у случајевима нејасности готово нужност – одбрана става о моралној
оправданости таквог поступања је олакшана утолико што је стваралачком делатношћу
судова условљено само функционисање правног система. Друго, ова разматрања нам
могу бити корисна на начин што показују да се корен проблема не налази у судијама, већ
у несавршености језика, људског мишљења, а у крајњој линији у природи легислативног
процеса и закона као његовог исхода. Самим тим, неки од аргумената против
легитимности судијског стваралаштва – попут забране ретроактивности – се на крају
показују као аргументи против легитимности самог закона који, управо захваљујући
изразитој неодређености, не поштује људску аутономију ништа више но судско накнадно
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приступљено 29. 11. 2016.
29
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Београду бр. 1/2009, 45‐50.

стварање права. Из тога следи да расправа о судијском стваралаштву са собом носи низ
дилема, како концептуалне тако и оне нормативне природе.
Најзад, без обзира на то што су се наша разматрања односила на српске судове, узимајући
у обзир међусобне сличности, она могу бити од посредног значаја за судијско
стваралаштво у другим земљама континенталне традиције.
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STATUTORY VAGUENESS AS FOUNDATION OF CREATIVE
JURISRUDENCE: AN EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Summary
The aim of this paper is to make a contribution to the analysis of judicial creativity in the
Republic of Serbia. More precisely, the claim that is advocated is that adjudication in cases of
vagueness necessarily involves law-making. The paper consists of six parts: The introductory
part emphasizes the importance of this issue in modern jurisprudence. The second part deals
with the analysis of statutory indeterminacies with the primary focus on vagueness. In the next
part, I discuss two questions: (1) who is obliged to resolve the problem of statutory vagueness
and (2) what are the ways through which Serbian courts perform aforementioned activity. The
fourth part lays down arguments that support my conclusion that the judicial process of
resolving the problem of vagueness constitutes creative activity, while the fifth deals with
possible objections against this claim. Finally, the sixth part explicates the very importance of
the paper, as well as its clear limitations in terms of explanatory power.
Key words: Law-making. – Vagueness. – Absolute borderline cases. – Creative jurisprudence.
– Supsidiary legislator.

Теодора Миљојковић

ИЗАЗОВИ И ГРАНИЦЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ КОНТРОЛЕ
УСТАВНОСТИ – ЕВРОПСКИ МОДЕЛ

У овом раду биће изложене генеза и основне карактеристике Eвропског модела
као и разлози због којих је прихваћен у европским земљама, како по завршетку Другог
светског рата, тако и деведесетих година у земљама постсоцијалистичког режима.
Други сегмент рада биће посвећен питању кризе овог модела – који су то проблеми
уочени у пракси европских уставних судова, као и да ли постоји потреба и тенденција
ка децентрализацији контроле уставности и законитости.
Кључне речи: Контрола уставности. – Уставни суд. – Аустријски модел. – Проблеми у
пракси.
1.УВОД
Правну историју савремене Европе обележила је не само тежња ка већој
међусобној независности институција проистеклих из учења о традиционалној подели
власти, већ и оснивање посебних државних органа, уставних судова, насталих као
одговор на нове политичко-правне захтеве тадашњег демократског друштва. Развој
уставних судства започет је по завршетку Првог светског рата, а свој највећи домет
достигао је након пада социјалистичке уставности. Теоријско оправдање институције
уставног судства дао је утицајни правни теоретичар Ханз Келзен (Hans Kelsen). На
Келзеновим идејама конституисан је такозвани централизовани модел контроле
уставности, као ново решење у односу на алтернативу у англосаксонском праву –
децентрализовани модел, чије се основне одлике могу уочити превасходно из анализе
америчке судске праксе. Теоријска подела на централизовани и децентрализовани модел,
тј. „амерички“ и „европски“ модел, приписује се италијанском јуристи Мауру Капелетију
(Mauro Cappelletti).
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Контрола уставности, као ефикасно правно средство ограничења не само државних
органа власти већ и самог демократског друштвено-политичког уређења, тековина је
релативно новијег доба.1 Идеал уставом ограничене владавине представља део
традиције политичке мисли Запада, али је сама идеја о судијама као чуварима уставног
поретка своју практичну примену добила тек након оснивања Сједињених Америчких
Држава.2 Иако контрола уставности није непосредно поменута у америчком уставу, при
формирању државе широко је прихваћено схватање да би судије имале такву врсту
овлашћења, што истиче и Александар Хамилтон (Alexander Hamilton) у делу
„Федералистички списи“.3 У европским земљама континенталног права су се, са друге
стране, уставотворци и теоретичари испрва опирали идеји контроле уставности
превасходно због њене функције ограничења представничког органа власти, оличеног у
парламенту. Међу предводницима правне мисли постојао је страх да ће непосредно
прихватање уставне контроле довести до устројења „владавине судства“, која не ужива
друштвени легитимитет својствен представничком телу. Модел европских уставних
судова какве познајемо данас настао је на Келзеновим теоријским постулатима.

1. ИСТОРИЈСКИ ПРЕСЕК АУСТРИЈСКОГ МОДЕЛА – КЕЛЗЕНОВСКИ СУД
1.1.

Посебан државни орган – Заштитник устава

Келзен је, као правни теоретичар, али и писац аустријског Устава из 1920. године,
био утемељивач идеје о формирању посебног државног органа „заштитника устава“
(Hüter der Verfassung), иако се сличне идеје могу уочити још код Меркла и Јелинека.4
Опредељујући чинилац за устројење таквог органа била је потреба да се на делотворан
начин заштити новоуспостаљена аустријска федерација.5 Неки правни теоретичари

1
Историјски значај зачетка контроле уставности приписује се случају Марбери против Медисона 1803.
пред тадашњим Врховним судом, иако се слична идејна решења могу уочити још раније, у енгглеском
колонијалном искуству.
2
Georg Vanberg, The politics of constitutional review in Germany, Cambridge University Press, New York 2005,
9.
3
A. Hamilton, The federalist No. 78 (ed. J. R. Pole), Hackett Publishing Company, Inc, Indianapolis 2005, 438.
“The judicial power of the United States shall be vested in one supreme court, and in such inferior courts as the
congress shall from time to time ordain and establish.”
4
Келзен је први пут овај појам употребио у свом одговору Карлу Шмиту, на његову критику да ће се
Келзенов модел свести на „надзаконодавца“. Вид. Stanley L. Paulson, “Constitutional Review in the
United States and Austria: Notes on the Beginnings”, Ratio Juris.Vol.16 No. 2/2003 (223–39), 233, фн.17
5
Оливера Вучић, „Уставно правосуђе у Србији“, Журнал за криминалистику и право, Криминалистичкополицијска академија, Београд 2013 , 2.
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сматрају да је изворно идеја потекла од политичара Карла Ренера (Carl Renner), а да јој
је Келзен само дао правну форму.6 Будући да тадашња политичка али ни научна елита
нису подржавале идеје о успостављању независног уставонадзорног органа, Келзен је
1928. написао чланак којим настоји објаснити и оправдати институцију уставног
судства.7
Да би се разумела идеја централизоване контроле уставности садржане у
овлашћењима једног органа, потребно је објаснити Келзеново схватање појмова самог
устава и законитости. Из правнопозитивистичке позиције коју је Келзен заступао,
иманентно значење устава је сазнатљиво – то је основни акт позитивног права који
превасходно служи успостављању државних органа власти и процедура њиховог избора,
који ће касније донети и спровести правне акте, сагласно са Уставом. Дакле, по Келзену,
устав није метаправни концепт нити постоји ван формалног акта којем је донесен. Овако
конципиран појам устава можемо назвати хијерархијски одређеним, самореферентним
системом норми: свака правна норма је законита зато што проистиче из више законите
правне норме, због чега би се могло тврдити следеће: ниже правне норме своју ваљаност
црпе из законитости виших правних норми и крајњом редукцијом, самог устава.8 У
складу с тиме, законитост се може дефинисати као „однос подударности“ нижих
правних

аката

са

уставоправним

нормама.

Улога

уставног

суда

јесте

да

институционално заштити хијерархијски однос правних аката, као и да поништи оне
правне акте који нису у складу са уставом, коначно и апсолутно.
Своју идеју о посебном, независном органу оправдао је аргументом
неподобности других органа власти да врше ту функцију. Наиме, редовни судови не би
могли да врше контролу уставности из разлога већ поменутог скептичног односа
европског друштва према широким овлашћењима судске власти, али и због непознавања
начела stare decisis, док легислаторно тело нема капацитет нити унутрашње
институционалне механизме да спроведе такву контролу.9
1.2.Уставни суд као „ негативни законодавац“

6

Georg Sczhmitz, “The Constitutional Court of the Republic of Austria 1918-1920”, Ratio Juris. Vol. 16 2/2003
(240–65)
7
Ibid.
8
Alex Stone Sweet, Governing with Judges, Oxford University Press Inc, New York 2002, 133.
9
Paulson, 235.
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У одговору на критику уставног суда као „надзаконодавца“ Келзен није негирао
политички карактер ове институције. За разлику од законодавца чија је улога креативна
– позитивна, уставни суд је овлашћен да одлучи шта право јесте, као и да ускрати правну
снагу ономе што право није (поништењем правних аката несагласних са уставом), стога
неминовно има карактер законодавног тела, али у негативном смислу.10 Разлог због које
Келзен даје предност централизацији контроле уставности лежи у могућности тог
независног органа да прогласи неважећим правне акте несагласне са уставом, што у
децентрализованом систему оличеном у англосаксонској пракси, није могуће. У
америчком моделу, редовне судије могу одлучивати само о уставности прописа који се
примењује у конкретном случају, али њихова одлука везује само странке у спору, тј.
нема апсолутно и коначно дејство. Келзен је изразито наглашавао значај овлашћења
уставног суда да поништава неуставне акте:
„Устав којем недостаје гаранција поништавања неуставниx аката у техничком
смислу и није у потпуности обавезујући”.11
По наводима појединих теоретичара, диференцијација између позитивног и
негативног законодавца заснивала се на одсуству јемстава основних људских права
унутар позитивноправне концепције устава:
„Келзен је сматрао да устави не би требало да садрже одељак о основним људских
правима, које је доводио у везу са природним правом, због њиховог отвореног
карактера. Пресуђивање по жалбама због повреде права би несумњиво ослабило
позитивистички приступ судија, а тиме и урушило легитимитет самог судства,
будући да би се тако негативан законодавац претворио у позитивног“.12
Оно што је Келзен већ тада видео као проблем, приметно се манифестовало у даљем
историјском развоју уставосудске праксе у Европи.
1.3.

Три генерације уставних судова

По аустријском моделу настале су три генерације уставних судова у европским
земљама: прва након Другог светског рата, друга у Шпанији и Португалији по укидању
тоталитарних режима, а трећа деведесетих година у младим демократијама бивших

10

A. Stone Sweet, 35.
Наведено према: Luigi Ferrajoli, ”Ustavna demokratija”, (прев. Б. Спаић), Revus, 2012, 15-68.
12
A. Stone Sweet, 36-38
11
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социјалистичких земаља.13 Разлози за прихватање овог модела у сва три налета у основи
су слични – поновно прихватање либералнодемократских вредности поставило је нове
захтеве институционалне заштите поретка, којима успостављање децентрализоване
контроле уставности не би пристајало. Ипак, тадашња остварења уставног судства
знатно су одступила од примарне идеје: поред надзора над хијерахијом правних норми
и очувања федералног начела, Келзеновом суду припала је и функција заштите основних
људских права. То своје овлашћење уставни суд вршио је путем тумачења и
интерпретације тзв. природног права – примера ради, у образложењу одлука немачког
Савезног уставног суда, у првим годинама након конституисања, коришћени су изрази
попут

„фундаментални

постулати

правде“,

„норме

објективног

морала“,

„супрапозитивна основна норма“ и сл.14 Овим путем потврђен је, али и ојачан,
политички карактер овог државног органа.

2. СТРУКТУРА ЕВРОПСКОГ МОДЕЛА
3.1. Начело правне сигурности
Опредељујући елемент за увођење европског модела јесте начело правне
сигурности, веома вредновано у земљама континенталног права. Келзен је овај принцип
сматрао одлучујућим разлогом разлогом концентрације овлашћења нормативне
контроле код једног државног органа. Будући да европска правна традиција не познаје
начело stare decisis, уколико би сви редовни судови били овлашћени да одлучују о
уставности аката, могло би доћи до недоследности у остваривању правног поретка, због
чега се централизација наметнула као оптимално решење.
Још једна карактеристика европског модела – контрола in abstracto, такође се
може приписати овом начелу. Наиме, уколико би суд одлучивао о уставности у
конкретном случају, услед непоштовања раније донетих одлука, могао би противрјечити
чак и сопственом расуђивању у сличним случајевима. Дакле, услед недостатка начела

13

L. Solyom, „The Role of Constitutional Courts in the Transition of Democracy“, International Sociology, Vol.
18(1), 2003, 133.
14
„Сматра се да је немачки Уставни суд својом пресудом од 18. децембра 1953. године начинио први
искорак и, поред принципа хијераргије правних норми, увео принцип тумачења природноправних начела,
када је одлучио у спору који се тиче једнакости мушкараца и жена“. Вид. Ирена Пејић, „Уставни суд и
спорови о подели власти“, Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија,
Београд 2013, стр. 20, фн.10
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stare decisis, очување правне сигурности с једне стране захтевало је централизацију
нормативне контроле, а с друге је утицало на решење да се о уставности одређеног акта
одлучује тек у посебно покренутом поступку, независно од броја случајева у којима се
то уставно питање може јавити као спорно. Данас се овај разлог може довести у питање:
иако формално континентално право не познаје институт прецедента, не може се порећи
поштовање раније донетих одлука при одлучивању, као ни доследност одлука виших и
нижих судова.
3.2. Институционална независност
Фактичка

функционалност

уставног

суда

условљена

је

његовом

институционалном независношћу. Овај услов може се разматрати кроз више оквира:
првенствено, подразумева одвојеност али и својеврсну аутентичност уставних судова у
односу на друге органе власти, која се огледа у различитости овлашћења, поступка
одлучивања, као и ступања у звање. Процедурална правила избора уставних судија у
односу на редовне значајно указују на другачији карактер ове две гране власти. Један
од разлога за прихватање централизованог система у европским државама јесте
приговор демократичности, упућен децентрализованоj контроли редовних судија.15
Наиме, блиско повезано са аргументом неподобности редовних судија да процењују
уставност јесте и питање њиховог легитимитета. Шта је оправдање надлежности
редовних, начелно бирократски постављених судија да процењују уставност аката
донетих у унапред прописаном поступку од стране демократски изабраног
легислаторног тела? Домашај тог приговора умањује се у централизованом систему
утолико што чланови уставног суда ступају у функцију на другачији, релативно
демократичан начин у односу на редовне судије. Још један од механизама да се ојача
легитимитет уставних судија и заштити од потенцијалног политичког притиска јесте
ограничење мандата и могућности реизбора. Иако је устаљено теоријско полазиште да
је начело сталности судске функције најбоља гаранција аутономије судског одлучивања,
постоје и другачија мишљења: судска независност би могла бити гарантована и уколико
се мандат судија одреди на одређени временски период, без или са ограниченом
могућности реизбора.16 У таквом институционалном оквиру, судија нема подстицаја да

15

Victor Ferreres Comella, “The European model of constitutional review of legislation: Toward
decentralization?”, I.CON. InternationalJournal of Constitutional Law, Vol. 2 No. 3/2004, 461-191, 488.
16
Мишљење да ништа као сталност не може подстаћи независност судије исказао је и А. Хамилтон у
Федералистичким списима. Вид. Момчило Грубач, „Уставно судство у Србији“, Гласник Адвокатске
коморе Војводине: Часопис за правну теорију и праксу, Нови Сад 11/2011, 568.
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усклади своје одлуке са преференцијама и интересима политичке већине чија би му
подршка била потребна при одлучивању о поновном избору.17 Занимљив аргумент за
увођење посебног органа са надлежношћу нормативне контроле јесте ослобађање
редовних судија од политичког притиска при вршењу функције. Наиме, постојање
одвојеног органа надлежног за контролу уставности може допринети очувању
независности остатка редовног судства, које ће онда примењивати право без бојазни да
ће њихове одлуке имати неминовно политички карактер.18 Од значаја за независност
уставног судства јесте и питање коначности његових одлука - уколико постоји
институционално овлашћење парламента да уложи вето на донесену одлуку о
неуставности и поништени акт поново ступи на снагу, то би неминовно смањило
легитимност уставног судства. Због тога, у већини земаља централизованог система ова
могућност није предвиђена.19
3.3. Демократичност поступка пред уставним судом
Поимање значаја и улоге уставног суда, у теорији али и јавном дискурсу,
непрекидно се мења, у складу са историјским и политичким променама сваке
појединачне државе у којој је успостављен. Келзенова сврха централизованог органа
није сезала даље од контроле подударности општих правних аката са уставом и очувања
федералног начела, док се након Другог светског рата примарно истицала функција
заштите основних људских права и слобода. Трећи талас развоја уставног судства у
посткомунистичким земљама отворио је нови правац теоријске дискусије: тежиште
дебате пребачено је на конкретне последице уставосудске контроле у заснивању и
очувању демократског поретка.20 Поставља се питање – да ли уставни суд заиста има
институционалне али и фактичке капацитете да та очекивања испуни, и од чега зависи
мера у којој ће бити успешан у томе? Да би се говорило о ефикасности уставног суда у
успостављању правичног и законитог оквира политичких процеса, као и заштити
основних права и слобода грађана, неопходно је институционално обезбедити
демократичан приступ овом државном органу. У већини земаља, то и јесте учињено,
17
Sascha Kneip, „Constitutional courts as democratic actors and promoters of the rule of law: institutional
prerequisites and normative foundations“,Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 5(1):131-155 , 2011,
140.
18
Keith Whittinton, “Constitutional Constraints in Politics”, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2009,
10. и даље.
19
S. Kneip, 141.
20
Violeta Beširević, „Governing without Judges: The politics of Constitutional courts in Serbia“, Oxford
University
Press
and
New
York
University
School
of
Law,
2015,
956.
http://icon.oxfordjournals.org/content/12/4/954.full.pdf, 24. 11. 2016.
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предвиђањем широког круга лица овлашћених за покретање посупка нормативне
контроле пред уставним судом (предлогом, иницијативом или тужбом).
Још један битан фактор демократизације овог органа јесте поступак покренут
уставном жалбом, који омогућава заштиту сваком грађанину чија су основна људска и
мањинска права повређена појединачним актима државних органа. Уставна жалба први
пут је предвиђена у Немачкој (Verfassungsbeschwerde), али временом је прихваћена у
скоро свим европским земљама које су прихватиле централизовану контролу
уставности, у које се убраја и Србија. Уставом из 2006. уведена је надлежност Уставног
суда да штити људска и мањинска права од сваког акта јавне власти, чиме се уставни
суд приближава редовном судству и све више претвара у „суд обичних људи“.21
3.4. Надлежност уставног суда
У већини земаља Европе, надлежност уставног суда таксативно је одређена
самим Уставом, што је важан предуслов очувања независности ове институције.
Надлежности уставног суда најбоље се могу сагледати на примеру Немачке, будући да
Савезни уставни суд има далеко шира овлашћења у поређењу са уставосудским
моделима других европских држава. Институционална снага овог Суда оличена је у
његовој пракси: од самог оснивања, Суд је доносио одлуке од изразитог значаја за
правну и политичку будућност Немачке (у вези са изградњом немачке војске, приступу
НАТО-у, о Мастрихтском и Лисабонском уговору о Европској унији).22 Поред уставне
жалбе, у надлежности овог Суда по Бонском уставу још се убрајају: решавање органских
спорова између савезних органа, федерални спорови, спорови између држава чланица,
нормативна контрола у различитим облицима (основна и инцидентна, апстрактна и
конкретна), изборни спорови, поступци за заштиту Устава (одлучивање о губитку
основних права, забрана политичких партија, мере против судија које вређају Устав, као
и најзад, поступак по тужбама против председника државе. Поред ових изворних
надлежности, савезни Уставни суд преузео је и специфичну функцију заштите уставног
идентитета Савезне Републике Немачке у процесима европских интеграција. Ову

21
Боса Ненадић, Уставна жалба као средство за заштиту људских и мањинских права,
http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/03/Bosa-Nenadicpredsednica-ustavnog-suda-RS-Ustavna-zalba.pdf,
24. 11. 2016.
22
Будимир Кошутић, “Границе уставног суда у остваривању владавине права“, Улога и значај уставног
суда у очувању владавине права 1963-2013 (ур. Боса М. Ненадић, судија Уставног суда),Уставни суд,
Београд 2013, 40.
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надлежност преузео је најпре због неподударности одређених одлука Европског суда
правде са одредбама о основним правима немачког Устава. 23
Савезни уставни суд послужио је као пример осталим државама у заснивању
надлежности уставних судова, додуше, у знатно мањем обиму, што је последица
прилагођавања „четвртог органа власти“ конкретним правним приликама сваке
појединачне земље.
У пракси појединих уставних судова, нормативна контрола значајно је одступила
од Келзеновог теоријског модела, чиме су уставни судови почели вршити нову
функцију, на шта нису изричито овлашћени уставима земаља у којима делују. Наиме,
уставни судови Француске, Немачке и Италије су временом, поред доношења одлука о
неуставности аката унутар нормативне контроле, почели доносити и интерпретативне
одлуке. Интерпретативне одлуке подразумевају дописивање закона у случајевима када
је то потребно, чиме се уставне судије удаљавају од редовних надлежности и фактички
постају позитивни законодавац.24 У овим случајевима, судови не поништавају акт чија
је уставност спорна, већ га проглашавају условно уставним – наиме, оспорени акт се
проглашава у складу са Уставом, под условом да се тумачи онако како то чини уставни
судија у образложењу своје одлуке. Овакво поступање уставног суда најчешће се
оправдава очувањем државноправног поретка и опстанком постојећих закона, уз
одређене уставосудске коректуре које се слободно могу назвати легислаторним.
Садржина оваквих одлука је пре ius dare него ius dire карактера, а поред наведених
земаља, јављају се и у Аустрији и Швајцарској.25 Иако се наизглед чини да на овај начин
уставни суд заузима место законодавца, заправо је супротно – уставни суд са
законодавном влашћу прелази из односа конфронтације у својеврсан однос
координације - попуњавајући правне празнине и дајући „уставно тумачење“ закона, суд
„одмењује“ законодавца и осигурава опстанак важећих закона, што као даљу последицу
има очување осећаја правне сигурности код грађана. У овим државама уставни суд
несумњиво има значајнију улогу у одржању, али чак и креирању демократског правног
поретка него што је то случај у земљама у транзицији. Прилагођавањем свог деловања
друштвеним и политичким приликама у држави, опстаје као значан актер правног
живота, градећи поштовање код других органа власти, као и самих грађана. Ипак, оно
23

Ibid.
Танасије Маринковић, „Интерпретативне одлуке уставних судова“, Уставни суд Србије – у сусрет
новом уставу, (ур. Боса Ненадић, Срђан Ђорђевић), Уставни суд Републике Србије, Београд 2004, 246.
25
Ibid, 252-254.
24
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што свакако остаје спорно јесте питање оправданости успостављања и вршења нових
овлашћења, када она не произлазе непосредно из устава.

3. ПРОБЛЕМИ ЕВРОПСКОГ МОДЕЛА - ОСВРТ НА ПРАКСУ
4.1. Преоптерећеност уставних судова
Савремене тенденције проширења надлежности уставних судова широм Европе
који се правдају ојачањем заштите људских и мањинских права и очувањем
демократског поретка, различито се могу рефлектовати на саму праксу. Док поједина
уставосудска овлашћења у западној Европи доводе до преоптерећења судова услед
пролиферације захтева уставносудске заштите, у неким земљама, као што је и наша,
постоје готово као ретко коришћена правна могућност. Такав је случај са надлежношћу
решавања

конкретног

спора

уставности.

Конкретна

контрола

уставности

карактеристична је за децентрализован систем, док у европском моделу редовни судови
у већини земаља нису овлашћени да испитују уставност акта који треба да примене у
конкретном случају. Ипак, то не значи да се ради решења конкретног спора не могу
обратити уставном суду за помоћ, штавише, они то врло често чине уколико сумњају у
уставност одређеног правног акта. Конкретан спор уставности институционализован је
у Немачкој, Аустрији, Шпанији, Италији, Португалији, Русији и другим земљама
европског модела.26 Иако прекопотребан, управо овај поступак створио је приметан
проблем у пракси – услед превеликог броја постављених питања, уставном суду треба
више времена у раду, што неминовно доводи до одлагања у одлучивању. Домашај овог
проблема зависи од просечног временског периода у којем уставни суд доносе своју
одлуку, што свакако варира од државе до државе. Екстремни случај јавио се 1977. године
када је Европски суд правде пресудио да је Немачка прекршила члан 6. Европске
конвенције за заштиту људских права и основних слобода који гарантује право на
правично суђење, тиме што је Савезном уставном суду Немачке било потребно седам
година и четири месеца да одговори на постављено уставно питање.27 Значај овог
проблема није само у томе што кочи рад судова и држи странке спора у неизвесности:

26

Наташа Рајић, „Проблеми у покретању поступка оцене уставности закона“, Журнал за криминалистику
и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд 2013, 154.
27
Вид. Probstmeier v. Germany, App. No. 20950/92, Eur. H.R. Rep. 100 (1998) као и Pammel v.
Germany, App. No. 17820/91, 26 Eur. H.R. Rep. 100 (1998) Такође, V.F.Comella, 471.
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велики број нерешених предмета и процес чекања на одговор може и знатно смањити
подстицај редовних судија да постављају питања чак и када озбиљно сумњају у
уставност одређеног акта, чиме је посредно угрожено начело правне сигурности.
Са друге стране, случај у нашој земљи је потпуно другачији. Наиме, иако редовни
судови јесу овлашћени да постављају питања Уставном суду, у пракси они то ретко чине.
Конкретни уставни спор није непосредно предвиђен Уставом већ произлази из уставне
норме да је суд такође један од овлашћених предлагача за покретање поступка
уставности.28
Нешто детаљније овај поступак регулише Закон о уставним судовима:
„Ако се у поступку пред судом опште или посебне надлежности
постави питање сагласности закона или другог општег акта са Уставом,
општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним
међународним уговорима или законом, суд ће, ако оцени основаним
такво питање, застати са поступком и покренути поступак за оцену
уставноти или законитости тог акта пред Уставним судом“.29
Поставља се питање – због чега је један поступак предуставним судом у другим
европским земљама толико заступљен у пракси да доводи и до преоптерећености суда,
док је његов значај у нашем правном систему готово неприметан? Узрок може бити
недовољно дефинисан уставноправни оквир, али и недостатак одговарајућих процесних
претпоставки – Закон о Уставном суду не садржи одредбе о томе да ли је ово изричито
овлашћење суда или и странке могу истаћи приговор неуставности, али ни гаранције у
погледу ограничења рока у ком Уставни суд може доставити одговор.30 Наведене
празнине могу бити разлог што овај поступак није део наше праксе али томе свакако
доприносе разлози традиције – могуће је да редовне судије не постављају питања
Уставном суду зато што, просто, нису навикле. Премда би из нашег Устава могло
произаћи чак и да судије могу саме у оквиру своје надлежности одлучивати да одбаце
акт који сматрају неуставним и непосредно примене Устав, чиме би се наш систем
приближио децентрализованом моделу, у нашој теорији, али и међу судијама, устаљено
је становиште да редовне судије немају право ексцепције неуставности и да би
28

Устав Републике Србије, Службени гласникРС, бр. 98/2006, чл. 168, ст.1
Закон о уставном суду, Службени гласник РС, бр. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - одлука US, 103/2015 и
40/2015 – др.закон, чл. 63.
30
Н. Рајић, 155.
29
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испитивање уставности аката у редовном поступку довело до велике правне
несигурности.31 Будући да на то начелно нису овлашћене, редовне судије се ретко
осећају позваним да испитују уставност општег акта, што се може сматрати разлогом
што не покрећу поступак о конкретном уставном спору.32
Ипак, иако постоје надлежности нашег суда које су готово декларативног
каратера, далеко од тога да рад Уставног суда није опструиран великим бројем предмета
о којима одлучују. Узрок тога јесте поступак по уставној жалби. Правно средство слично
уставној жалби постојало је раније у југословенском правном систему, али Уставом
Републике Србије из 2006, по угледу на друге европске земље, грађанима је омогућено
да непосредно приступе Уставном суду ради заштите својих основних и мањинских
права. Са становишта заштите грађана од самовољних аката јавних власти, увођење
поступка по уставној жалби може се сматрати великим напретком у успостављању
правичног демократског поретка. Из праксе, ипак, извиру проблеми сасвим другачије
природе. Право на употребу уставне жалбе доста је екстензивно постављено, утолико
што се може изјавити увек када жалилац сматра да му је неко уставно право повређено,
без обзира на то што је пре тога имао делотворну, чак и судску заштиту.33 Многи писци
и судије сматрају да се, услед превеликог броја уставних жалби о којима одлучује,
Уставни суд претворио готово у жалбени суд, који више нема институционалних
капацитета да се посвети контроли уставности и законитости правних аката.34 Овај
проблем није специфичност само нашег законодавства, већ је присутан и у другим
европским земљама у којима је тај поступак предвиђен.35 Растерећење судова омогућило
би се прерасподелом надлежности или пооштрењем услова за покретање поступка по

31
Упор. чл. 18 и чл. 182, ст. 2 Устава који каже да судови суде „на основу Устава, закона и других општих
аката, када је то предвиђено законом, општеприхваћених правила међународног права и потврђених
међународних уговора“. О мишљењима у теорији вид. Ратко Марковић, Уставно право и политичке
институције, Београд 2008, 354. као и Драган Стојановић, „Стање и проблеми у остваривању накнадне
контроле“, Устав Републике Србије, пет година после (2006-2011), Ниш 2011, 14-17. О мишљењу судије
Уставног суда вид. Б. Ненадић, „О неким аспектима односа уставних и редовних судова“, Улога и значај
Уставног суда у очувању владавине права, Уставни суд Републике Србије, Београд 2013, 72.
32
Д. Стојановић, судија Уставног суда, запажа: „за наше судове изгледа да је читаво важеће право
неспорно“, према: Н. Рајић, 156.
33
М. Грубач, 558.
34
Ibid. О овом ставу уопштено вид. Стеван Лилић, „Да ли је уставна жалба ефикасан правни лек за суђење
у разумном року?“,Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2007, Дарко Симовић, „Уставна жалба –
теоријскоправни оквир“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2012
35
О контроли уставности као „апелационом уставном судовању“ у Немачкој, Италији и Шпанији вид.
Andras Sajo, Limiting Government – An Introduction to Constitutionalism, CEU Press, Budapest – New York
1999, 243. као и Танасије Маринковић, „Дејство одлука уставних судова“, Улога и значај Уставног суда
у остварењу владавине права, Уставни суд Републике Србије, Београд 2013, 296, фн. 30
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уставној жалби, што би осигурало ефикаснију правну заштиту али и очување начела
правне сигурности.
Преоптерећеност судова не отежава само рад уставног суда, већ угрожава и поверење
грађана у институционалну снагу овог државног органа.
4.2. Институционална снага и поверење грађана
Уставни суд, као независни орган и заштитник уставности, будући да није непосредно
изабран од стране грађана, у свом раду не подлеже политичкој одговорности. Управо
због тога, заједно са самим настанком овог органа, јавило се и питање његовог
легитимитета. Будући да се уставне судије не бирају на демократски, непосредан начин,
а такође њихов мандат није условљен вољом политичке већине, уставни суд је
неминовно овлашћен да делује и упркос вољи грађана (counter-majoritarian difficulty).36
Из тог разлога су државе које почивају на неупитној супремацији законодавне власти на
институцију уставног суда гледале крајње скептично.37 Оправдање за успостављање
овог органа лежи у заштити вредности које произлазе из самог Устава као израза
суверености свих грађана, због чега Уставни суд треба у оквиру своје надлежности да
заштити уставни и правни поредак од друштвеног стања које је Де Токвил (Alexis De
Tockqueville) називао „тиранијом већине“. Из наведеног произлази да уставном суду
није неопходна подршка јавности, али ни других органа државне власти како би
користио своја уставом гарантована овлашћења. У нашем праву, чак ни питање
делотворности одлука уставног суда, на теоријском нивоу, није спорно, будући да су
обавезност и начин извршења предвиђени самим Уставом: то значи да је свако, а под
тиме и орган власти и сви грађани, дужан спроводити одлуку Уставног суда, без обзира
да ли је оправдава или не.38 Ипак, да ли је заиста у пракси тако – да ли уставни суд може
и треба институционалну снагу црпети само из Устава, независно од других органа
власти, па и самог друштва? Иако Устав из 2006. налаже да Уставни суд одређује
извршење својих одлука, када је то потребно, он не располаже репресивним
механизмима да би то обезбедио. Како се не би свео на саветодавни орган у случајевима
када постоји претња да његове одлуке неће бити извршене добровољно, Законом о
36

Сматра се да је овај термин први пут употребио Александар Бикл (Alexander Bickel). Вид. The judiciary
and American democracy: Alexander Bickel, the countermajoritarian difficulty, and contemporary constitutional
theory (ed. Kenneth D.Ward, Cecilia R. Castillo), State University of New York Press, Albany 2005.
37
Као пример може се навести Шведска, као и Велика Британија, мада је и тамо успостављен Врховни суд
2009. године, који има поједине надлежности блиске уставним судовима.
38
Чл. 171, ст. 1 Устава Републике Србије налаже : „Свако је дужан да поштује и извршава одлуку Уставног
суда“.
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Уставном суду предвиђено је да ће извршење обезбедити орган извршне власти – Влада.
Ова законска одредба указује да институционална снага Уставног суда у великој мери
зависи од спремности Владе да поштује и спроведе његове одлуке – до којих проблема
ова институционална условљеност може довести најбоље се може сагледати у поступку
по уставној жалби. Будући да је обавеза Владе да уреди исплату накнаде штете
подносиоцима чија је жалба усвојена, услед прекомерног броја предмета, често период
извршења траје и дуже од периода одлучивања. Још један разлог потешкоћа у остварењу
правних дејстава одлука Уставног суда јесте чињеница да кривичним законодавством
није прецизно дефинисано питање кривичне одговорности због неизвршења одлуке
УСС-а.39
Упоредно законодавство такође даје бројне примере непоштовања одлука
Уставних судова од стране других органа – најчешће је реч о недоследности одлука
редовних судија и интерпретативних одлука Уставног суда.40
Случајеви из праксе указују да Уставни суд као орган специфичне правне
природе, са елементима и политичког и правног карактера, ипак не може деловати у
друштву без институционалне подршке. Тај закључак посредно произлази и из његове
улоге „заштитника уставног и правног поретка“ – будући да се његова надлежност
простире на читав правни систем, неопходно је да га друге институционалне структуре
тог система прихвате као ауторитет. Ипак, институционална снага не зависи само од
подршке других грана власти, већ и самог друштва. Поверење грађана у способност и
ефикасност Уставног суда да заштити њихова права и очува правну сигурност не утиче
само на ауторитет Суда, већ и ауторитет самог Устава.

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Институција Уставног суда, као одраз централизоване контроле уставности,
временом је мењао своја обележја, у складу са потребама конкретних правних система
и друштава земаља у којима је усвојен. Услед поменутих проблема Уставног суда, али

39

Чл. 340 Кривичног законика не прецизира да ли се под судским одлукама подразумевају и одлуке
Уставног суда.
40
Случај који ово илуструје догодио се у Француској 1993. када је Стручно удружење судија издало
саопштење у којем тумачења Уставног савета назива „јаловим глосама“ и позвало друге судије да се на
њих не обазиру. Вид. Т. Маринковић, 2004, 256.
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и присутне тенденције да, овлашћен Уставом или конкретним политичким приликама,
све чешће излази из свој „уставног простора“, отвара се питање могуће кризе европског
модела каквим га теорија познаје. Са становишта делотворности рада овог органа,
отвара се питање децентрализације контроле уставности. У неким земљама, као што су
Португалија и Италија, то је делимично и могуће, али у већини држава-наследница дуге
континенталне традиције, међу које се убраја и наша, подарити право ексцепције
неуставности редовним судовима значило би значајно угрозити правну сигурност.
Са друге стране, ту је и питање његовог политичког деловања - да ли је и даље ово
независан орган, из чије надлежности су изузета „политичка питања“ (political question,
тј. act de gouvernement)? У неким земљама, границе политичког деловања одређује сам
Уставни суд, од којег се очекује да у томе буде „мудро уздржан“. О томе се, на пример,
Савезни уставни суд Немачке и изричито изјашњава: „Принцип judicial selfrestraint/судске суздржаности који Савезни Уставни суд налаже сам себи, не значи
умањење или слабљење његових надлежности, већ одустајање од бављења
политиком“.41 Ипак, из разматрања недавне праксе неких уставних судова, па и нашег,
важно је запитати се – може ли се и одустајање од бављења политиком сматрати
политичким актом? Одговор на ово питање значајно ће одредити улогу и значај уставног
суда будућих правних поредака европских земаља.
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along with the reasons why it was established in the European countries within the three
generations – first after the World War II, later in Spain and Portugal, and at last in
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IZBOR DOMAĆIH SUDIJA USTAVNOG SUDA BIH –
DISKRIMINIRAJUĆI USTAVNI OBIČAJ?
Rad se bavi praksom izbora domaćih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i
primjenom etničkog principa prilikom tog izbora. U prvom dijelu je predstavljena
metodologija istraživanja. Drugi dio rada predstavlja etničko-teritorijalni princip ustavnog
uređenja BiH te daje osnovne naznake o Ustavnom sudu BiH. Treći dio kroz teorijsku ravan
razmatra elemente i vrste ustavnog običaja. U nastavku rada, (četvrti dio) analizom
elemenata ustavnog običaja u postupku izbora domaćih sudija Ustavnog suda, utvrđuje se da
ta praksa predstavlja ustavni običaj. Glede pitanja o kojoj se vrsti ustavnog običaja radi,
razmatrajući praksu Evropskog suda za ljudska prava te službene dokumente organa koji su
učestvovali u dosadašnjim postupcima izbora sudija, dolazi se do zaključka da se radi o
običaju protivnom ustavnim odredbama o direktnoj primjeni Evropske konvencije za zaštitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenih protokola (prvenstveno Protokola br. 12 – opšta
zabrana diskriminacije) te ustavnim odredbama o zabrani diskriminacije (peti dio rada). U
prilog ovom zaključku predstavljaju se odredbe prethodnih poslovnika odnosno pravila
Ustavnog suda te stavovi pojedinih članova akademske zajednice. Posljednji dio rada (šesti
dio) predlaže najadekvatniji način promjene ovog ustavnog običaja.
Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, Ustavni sud, izbor sudije, ustavni običaj, diskriminacija
1. UVOD
Predmet istraživanja je praksa izbora domaćih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
[BiH]. Istraživanje ima za cilj utvrditi da li ova praksa predstavlja ustavni običaj koji
diskriminira kandidate za funkciju sudije Ustavnog suda BiH temeljem njihove nacionalnosti.
Zadaci istraživanja su sljedeći: analizirati temeljne postulate postdejtonskog ustavnog
uređenja BiH te izbor sudija i sastav Ustavnog sudu; utvrditi temeljna teorijska razmišljanja o
ustavnom običaju i njegovim elementima; analizirati izbore dosadašnjih sudija Ustavnog suda
u svjetlu elemenata ustavnog običaja kako bi se utvrdilo da li se radi o ustavnom običaju; u
kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava [ESLJP] analizirati izbor domaćih sudija
Ustavnog suda s ciljem utvrđivanja diskriminacije; razmotriti mišljenja članova akademske
zajednice; analizirati u kojoj mjeri Pravila Ustavnog suda se reflektovala ovakvu praksu
izbora domaćih sudija te u konačnici analizirati percepciju javnosti o ovom pitanju.
Istraživačka pitanja su sljedeća: da li izbor domaćih sudija Ustavnog suda BiH predstavlja
*
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ustavni običaj prema kojem sudije izabrane iz entiteta1 Republika Srpska [RS] su uvijek
srpske nacionalnosti, a sudije izabrane iz entiteta Federacija BiH [FBiH] uvijek bošnjačke i
hrvatske nacionalnosti? Da li je ovaj ustavni običaj protivan Ustavu BiH, preciznije
odredbama o zabrani diskriminacije? U radu će se koristiti sljedeće metode: historijskokomparativni, dogmatsko-normativni i aksiološki. Istraživanje se sprovodi u trenutku kada je
BiH četvrti put proglašena krivom za kršenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda [EKLJP] zbog diskriminirajućih ustavnih odredbi prema kojima su
državljani BiH koji se izjašnjavaju kao Ostali tj. pripadnici nacionalnih manjina ili
jednostavno kao građani BiH, onemogućeni da se kandidiraju i budu izabrani za članove
Predsjedništva BiH i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Pored normativnih
promjena do kojih će doći izvršenjem presuda ESLJP-a, morat će se promjeniti i prakse izbora
na pojedine funkcije. Prema tome, rad doprinosi ovom procesu, identificirajući praksu izbora
domaćih sudija Ustavnog suda BiH, kao jednu od mnogih, koja će se morati promijeniti u
nadolazećem vremenskom periodu.
2. O USTAVU BIH
Ustav BiH2 je aneks broj IV međunarodnog ugovora: Opšti okvirni sporazum za mir u
BiH . Ustav broji 12 članova3 i dva aneksa4.
2.1.

Konstitutivnost naroda

5

Preambula Ustava BiH navodi da „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi (u
zajednici sa ostalim) i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav BiH...“ Prema tome,
tri grupe su identificirane u populaciji BiH: konstitutivni narodi, Ostali i građani BiH. Ostali
su definisani kao pripadnici etničkih manjina i lica koja se ne izjašnjavaju kao pripadnici bilo
koje grupe zbog mješovitih brakova, mješovitih brakova roditelja i drugih razloga.6 Građani
BiH su oni koji se izjašnjavaju samo kao građani BiH. Pojam „konstitutivni narod“, Ustavni
sud BiH je razmatrao prvi put u predmetu U 5/98. Priznanje Bošnjaka, Hrvata i Srba kao
konstitutivnih naroda znači da oni kao skupine tj. grupe uživaju jednakost na cjelokupnoj

1

BiH se sastoji od dva entiteta tj. političko-teritorijalne jedinice: Republike Srpske i Federacije BiH.
Za potrebe ovog rada je korišten Ustav BiH dostupan na web stranici Ustavnog suda BiH,
http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_bos.pdf asp, 8. oktobar 2016.
3
Član 1 – Bosna i Hercegovina, član 2 – Ljudska prava i osnovne slobode; član 3 – Nadležnosti i odnosi između
institucija Bosne i Hercegovine i entiteta; član 4 – Parlamentarna skupština; član 5 – Predsjedništvo; član 6 –
Ustavni sud; član 7 – Centralna banka; član 8 – Finansije; član 9 – Opšte odredbe; član 10 – Izmjene i dopune;
član 11 – Prelazne odredbe; član 12 – Stupanje na snagu.
4
Aneks 1 – Dodatni sporazumi o ljudskim pravima koji će se primjenjivati u Bosni i Hercegovini i aneks 2 –
Prelazne odredbe.
5
Ustavni sud BiH je u svojoj Djelomičnoj odluci u predmetu br. U 5/98-III od 1. jula 2000. godine (Službeni
glasnik BiH, br. 23/00), zaključio da je preambula sastavni dio Ustava (§ 19) i da ima normativni karakter (§ 25).
6
Sejdić i Finci protiv BiH, br. 27996/06 i 34836/06, 22.12.2009., § 11.
2
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teritoriji BiH. To je prepoznato kao ustavno načelo kolektivne jednakosti. „Ustavno načelo
kolektivne jednakosti konstitutivnih naroda, koje proizilazi iz označavanja Bošnjaka, Hrvata i
Srba kao konstitutivnih naroda, zabranjuje bilo kakve posebne privilegije za jedan ili dva od
tih naroda, svaku dominaciju u strukturama vlasti i svaku etničku homogenizaciju putem
segregacije zasnovane na teritorijalnom razdvajanju.“7 Ovo načelo također „nameće obavezu
entitetima da ne diskriminiraju ... one konstitutivne narode koji su, u stvarnosti, u manjinskom
položaju u odgovarajućem entitetu.“8 Shodno tome, Ustavni sud je zaključno istakao ustavnu
obavezu entiteta nediskriminacije skupine u ostvarivanju prava kao da „npr. jedan ili dva
konstitutivna naroda imaju poseban povlašten tretman kroz pravni sistem entiteta.“9 Ovo je
drugo bitno načelo koje je uspostavio Ustavni sud, a koje se veže za pojam konstitutivnih
naroda. To je načelo nediskriminacije.
2.2.

Etničko-teritorijalni princip ustavnog uređenja BiH

Princip kojim je uspostavljen dejtonski ustavni poredak BiH je etničko-teritorijalni.
Pojedini autori razdvajaju ovaj princip na dva osnovna načela „na kojima je utemeljen Ustav
BiH.“ To su načelo etničkog pariteta i načelo entitetske proporcionalnosti.10 Načelo etničkog
pariteta se prije svega odnosi na položaj i pojam konstitutivnih naroda, a entitetske
proporcionalnosti na činjenicu da se državne institucije, formiraju temeljem principa da jedna
treća dolazi iz RS, a dvije trećine iz FBiH. Prema etničko-teritorijalnom prinicipu, jedna
etnička grupa se veže za pojedinu teritoriju – entitet u BiH. Tako se Srbi vežu za entitet
Republika Srpska, a Bošnjaci i Hrvati za entitet Federacija Bosne i Hercegovine. „Svaki put
se na državnom nivou svi građani RS predstavljaju kao etnički Srbi, Federacije BiH kao
Hrvati i Bošnjaci.“11 To se najbolje reflektuje kroz izbor i sastav Predsjedništva BiH,12
kolektivnog šefa države i Doma naroda,13 gornjeg doma državnog Parlamenta.14 Srpski
7
Djelomična odluka Ustavnog suda u predmetu br. U 5/98-III od 1. jula 20000. godine, § 60; Djelomična
odluka Ustavnog suda u predmetu br. U 4/04-I od 31. marta 2006. godine, Službeni glasnik BiH, br. 23/00, §
117.
8
Preciznije, Bošnjake i Hrvate u RS-u i Srbe u FBiH. Djelomična odluka Ustavnog suda broj U 5/98-III od 1.
jula 2000. godine, § 59; Odluka o dopustivosti i meritumu u predmetu br. U 3/13, Službeni glasnik BiH, br.
100/15, § 87.
9
Djelomična odluka Ustavnog suda u predmetu br. U 5/98-III od 1. jula 2000. godine, § 59.
10
Lejla Balić, „Ustavni običaj u BiH – osvrt na izbor sudija Ustavnog suda BiH“, Godišnjak Pravnog fakulteta u
Sarajevu (Godišnjak PFSA) LII – 2009, 18.
11
Edin Šarčević, „Dejtonski Ustav, Karakteristike i problemi“, Status 13/2008, 161.
12
Predsjedništvo BiH ima tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata koji se biraju direktno sa teritorije FBiH i
jednog Srbina koji se bira direktno sa teritorije RS. Tri člana se rotiraju na mjesto predsjedavajućeg
Predsjedništva.
13
Dom naroda ima 15 delegata: pet Bošnjaka, pet Hrvata i pet Srba. Pet Srba bira Narodna skupština RS, a pet
Bošnjaka i pet Hrvata biraju hrvatski i bošnjaki klubovi naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH
14
Druge državne institucije također reflektuju ovaj etničko-teritorijalni princip. Prvi Upravni odbor Centralne
banke sastojao se od guvernera, stranca, i tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata iz FBiH i jednog Srbina iz
RS.
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član/ovi Predsjedništva i Doma naroda biraju iz entiteta RS, a bošnjački i hrvatski članovi
ovih institucija iz entiteta FBiH.15
Odgovarajući na ovakav etničko-teritorijalni princip ustrojstva BiH, Ustavni sud je
istakao da „teritorijalni raspored ... ne smije služiti kao instrument etničke segregacije, već ....
mora ugađati etničkim skupinama putem očuvanja lingvističkog pluralizma i mira u cilju
doprinosa integraciji države i društva kao takvih.“16 Sud je stava da „nije upitno da etnička
razdioba teritorijalnim rasporedom ne zadovoljava standarde demokratske države i
pluralističkog društva utemeljene člankom I/2 Ustava BiH, u svezi s trećom alinejom
Preambule.“17 Teritorijalni raspored BiH, na dva entiteta, prema mišljenju Ustavnog suda „ne
može služiti kao ustavna legitimacija za etničku dominaciju, nacionalnu homogenizaciju ili
pravo na održavanje učinka etničkog čišćenja.“18 Iako je etničko-teritorijalni princip ustavnog
uređenja BiH de facto Ustavni sud proglasio za neustavan, a potom ESLJP za suprotan
EKLJP-u te njenim protokolima,19 ovaj princip je ostao osnovna karakteristika ustavnog
uređenja BiH.
2.3.

Ustavni sud BiH

Ustavni sud BiH je jedina sudska instanca predviđena u Dejtonskom ustavu BiH,
preciznije u članu VI Ustava BiH. Ustavni sud čini devet sudija. Tri člana, koji nisu državljani
BiH, a ni susjednih država20, imenuje predsjednik ESLJP nakon konsultacija sa
Predsjedništvom BiH. Ovaj element inostranosti tj. inostranih sudija je integriran sa namjerom
da se Ustavni sud osigura od etničkih i političkih utjecaja. Šest članova Ustavnog suda BiH
biraju zakonodavni organi entiteta21 u BiH.22 Četiri člana bira Predstavnički dom FBiH, a

15

Ovakva kompozicija državnih organa je prisutna i pri sastavljanju organa za koje Ustav ne propisuje koje
nacionalnosti imaju biti članovi iz RS, a koje nacionalnosti članovi iz FBiH. Tako, naprimjer, Ustav određuje da
2/3 članova doljnjeg doma Parlamenta BiH, Predstavničkog doma, se biraju sa teritorije FBiH, a 1/3 sa teritorije
RS. Potom, Predsjedništvo imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara, koji imenuje ministra vanjskih poslova i
ministra vanjske trgovine i druge ministre po potrebi. Oni preuzimaju dužnosti po odobrenju Predstavničkog
doma BiH. Najviše 2/3 ovih ministara dolaze sa teritorije FBiH. Ustav također propisuje da najviše 2/3
ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika BiH mogu biti odabrani sa teritorije FBiH. Dakle, Ustav ne
propisuje nacionalnost članova Predstavničkog doma Parlamenta BiH, Vijeća ministara niti ambasadora BiH,
koji dolaze iz entiteta RS, odnosno FBiH. Međutim, u pravilu oni koji dolaze iz RS su Srbi, a iz FBiH, Bošnjaci i
Hrvati.
16
Djelomična odluka Ustavnog suda u predmetu br. U 5/98-III od 1. jula 2000. godine, § 57.
17
Ibid.
18
Ibid., § 61; Djelomična odluka Ustavnog suda u predmetu br. U 4/04-I, od 31. marta 2006. godine, § 118.
19
Pogledati predmete: Sejdić i Finci protiv BiH, br. 27996/06 i 34836/06, 22.12.2009.; Zornić protiv BiH, br.
3681/06, 15.7.2014.; Šlaku protiv BiH, br. 56666/12, 26.5.2016. i Pilav protiv BiH, br. 41939/07, 9.6.2016.
20
Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Crne Gore.
21
Detaljnije o postupku izbora sudija vid.: Branko Perić, „Izbor sudija ustavnih sudova u BiH - kontroverze i
moguća rješenja“, Ko bira sudije ustavnog suda? (ur. Edin Šarčević), Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo
2012, 161 – 179.; Amra Jašarbegović, „Izbor sudija ustavnih sudova u domaćem i uporednom pravu“, Sveska za
javno pravo 10/2012, 63 - 74.
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druga dva Narodna skupština RS. U drugim složenim državama, izbor ustavnih sudija je u
nadležnosti saveznih organa vlasti, a ne organa federalnih jedinica.23 Primjer BiH predstavlja
odstupanje od ovog pravila i predstavljanja „dosta nelogično rješenje“ s obzirom da
bosanskohercegovački zakonodavac čiji akti su predmet kontrole od strane Ustavnog suda
nema nikakav utjecaj na njih izbor.24 Prema ovoj ustavnoj odredbi, načelo entitetske
proporcionalosti je jedino načelo sprovedeno slovom Ustava, glede institucije Ustavnog suda
BiH.
Kvalifikacije koje su potrebne za izbor sudije Ustavnog suda jesu: „istaknuti pravnik“,
„visoki moralni ugled“ i da ima pravo glasa.25 Prema tome, Ustav ne zahtjeva da se za sudije
biraju pripadnici konstitutivnih naroda, niti da se identifikuju kao pripadnici konstitutivnih
naroda, a ni da FBiH bira samo Bošnjake i Hrvate u Ustavni sud ili RS samo Srbe. Takvi
zahtjevi, ne bi bili u skladu sa zahtjevom nezavisnosti sudija.26 Isključujući uvjet pripadnosti
konstitutivnom narodu, ustavotvorac je želio istaknuti prednost stručnim i kvalifikovanim
kandidatima za sudije, a ne njihovoj nacionalnoj pripadnosti. Isključivanje nacionalne
pripadnosti je dodatno naglašena činjenicom da u postupku izbora učestvuje Predstavnički
dom Parlamenta FBiH koji predstavlja građane Federacije, a ne Dom naroda Parlamenta
FBiH, u kojem klubovi predstavljaju konstitutivne narode i Ostale, te Narodna skupština RSa, koja predstavlja građane RS, a ne Vijeće naroda RS, gdje su kroz klubove predstavljeni
konstitutivni narodi i Ostali.27
3. USTAVNI OBIČAJ
Kao izvori ustavnog prava se prepoznaju Ustav, ustavni i obični zakoni, podzakonski akti,
poslovnici o radu pojedinih državnih organa, odluke ustavnih sudova i posljednji: ustavni

22

O sprezi politike i izbora sudija Ustavnog suda u parlamentima entiteta vid.: Samir Zuparević, „Slobodna
interpretacija ustavom propisanih uvjeta za izbor sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine“, Ko bira sudije
ustavnog suda? (ur. Edin Šarčević), Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo 2012, 179 – 197.
23
Npr. Savezna Republika Njemačka, u kojoj sudije bira dva parlamentarna doma. U slučaju Austrije i Španije,
sudije imenuje predsjednik odnosno kralj; u oba slučaju na prijedlog federalnih organa vlasti.
24
A. Jašarbegović, „Izbor sudija ustavnih sudova u domaćem i uporednom pravu“, Sveska za javno pravo
10/2012, 69.
25
Detaljnije o kvalifikacijama vid. u: S. Zuparević, „Slobodna interpretacija ustavom propisanih uvjeta za izbor
sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine“, Ko bira sudije ustavnog suda? (ur. E. Šarčević), Fondacija Centar
za javno pravo, Sarajevo 2012, 179 – 197.; Amra Orhanović, „Izbor sudija Ustavnog suda BiH“, Ko bira sudije
ustavnog suda? (ur. Edin Šarčević), Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo 2012, 105 – 125. i B. Perić,
„Izbor sudija ustavnih sudova u BiH - kontroverze i moguća rješenja“, Ko bira sudije ustavnog suda? (ur. E.
Šarčević), Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo 2012, 161 – 179.
26
Nedim Ademović, Christian Stenier, Ustav Bosne i Hercegovine – Komentar, Fondacija Konrad Adenauer,
Sarajevo 2010, 626.
27
A. Jašarbegović, „Izbor sudija ustavnih sudova u domaćem i uporednom pravu“, Sveska za javno pravo
10/2012, 69.
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običaj. „Ustavni običaj je oblik društvene norme, kojom se uređuje neko pitanje iz oblasti
ustavne materije.“28
3.1.

Elementi ustavnog običaja

Da bi nešto predstavljalo ustavni običaj, tri su neophodna elementa koja se trebaju ispuniti
kumulativno. Prvi je kontinuitet i istovrsnost određenog ponašanja. Neophodno je da se
određeno ponašanje ponavlja na isti način. Drugi element bi bio duži vremenski period
ponavljanja određenog ponašanja. Prema mišljenju profesora Jovičića, rokovi za nastanaka
ustavnog običaja „moraju biti relativno kraći.“29 Treći element je opća svijest o tome da je
takvo ponašanje državnog organa ispravno, pravno obavezujuće i nužno. Radi se prvenstveno
o državnim organima zakonodavne i izvršne vlasti, ali i članovima političkih partija koje čine
ove organe. Za nastanak ustavnog običaja, a s obzirom na dinamiku razvoja ustavnog prava,
je dovoljno kraće vrijeme i manji broj jednoobraznog ponašanja.30 Kontinunitet i
jednoobraznost ponašanje predstavljanja vanjski element ustavnog običaja, a svijest da je
takvo djelovanje pravno obavezujuće predstavlja unutrašnji element.31 Ustavni običaj
uspostavlja se djelovanjem državnih organa, a u slučaju federacije, djelovanjem organa
članica federacije.32
3.2.

Vrste ustavnog običaja

U teoriji i praksi su prepoznate tri vrste ustavnih običaja:
a. ustavni običaj kojim se interpretiraju postojeće ustavne norme (secundum
constitutionem). Ova vrsta običaja se javlja u slučaju nepreciznih ili nejasnih ustavnih normi.
b. ustavni običaj kojim se dopunjavaju postojeće ustavne norme (praeter constitutionem).
Ovakav ustavni običaj se javlja kada ustavnim normama nije uređena uopće ili nije u cjelosti,
određena ustavna materija. Njima se dakle, dopunjavaju ili upotpunjuje regulisanje određenog
pitanja u slučaju ustavnih praznina. Naime, ponekad se javlja potreba da bi ustavna odredba
„dejstvovala, bude odgovarajuće dopunjena, u skladu sa zahtjevima prakse.“33
c. ustavni običaj kojim se mijenjaju postojeće ustavne norme (contra constitutionem).

28

Ratko Marković, Ustavno pravo, Savremena administracija, Beograd 1982, 28.
Miodrag Jovičić, O Ustavu, Savremena administracija, Beograd 1977, 257.
30
Radmila Vasić, „Ustavne konvencije“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 6/1990, 705.
31
Nurko Pobrić, Ustavno pravo, Slovo, Mostar 2000., 16.
32
Ibid.
33
Miodrag Jovičić, O Ustavu, Savremena administracija, Beograd 1977., 254.
29
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Ovakav ustavni običaj se smatra suprotan ustavnim odredbama. Dakle, ovaj ustavni običaj
dovodi do faktičke promjene ustava, iako sam ustav ostaje u formalnom smislu
nepromjenjen.34
4. IZBOR DOMAĆIH ČLANOVA USTAVNOG SUDA BiH – USTAVNI OBIČAJ?
Kao što sam već naznačili, sudije Ustavnog suda BiH biraju parlamenti entiteta u BiH.
Prema tome, domaće sudije se biraju temeljem entitetskog predstavljanje, a ne na osnovu
etničkog. Tako je u tekstu Ustava izostalo načelo etničkog pariteta, koje pak u praksi dolazi
do izražaja. Temljem toga, pojedini autori tvrde da dolazi do uspostavljanja ustavnog običaja,
„koji slijedi duh Ustava i principe putem kojih se Ustav sprovodi.“35 Tako zaključuju da je
došlo do nastanka ustavnog običaja – secundum constitutionem. Balić navodi da se ovim
običajem jasna ustavna norma, dodatno prezicira ustavnim običajem, da se iz FBiH biraju dva
Bošnjaka i dva Hrvata, a iz RS dva Srbina. Prema njenom mišljenju, ostvarivanje ovog
običaja „slijedi duh Ustava“ ali „predstavlja interpretativnu normu“, jer u ustavnu odredbu o
izboru sudija Suda unosi nešto što u njemu ne postoji.
Drugi autori pak nisu tog stava. S obzirom da je ustavna norma o izboru ustavnih sudija,
jasna i precizna, „toj normi nije potreban ustavni običaj secundum constitutionem.“36 Pobrić
navodi da praksa izbora sudija temeljem etničkog pariteta je bliža ustavnoj konvenciji, koja
nastaje kao rezultat potrebe prakse integriranja ovog načela u radu institucija gdje to Ustav
nije tražio.37 Kritike ovog stava se temelje na činjenici da se ustavne konvencije prvenstveno
vežu za ustavni poredak Ujedinjenog Kraljevstva [UK] tj. za vršenje ovlaštenja krune ili
jednog i/li oba doma Parlamenta UK, te da nisu svojstvene kontinentalnim pravnim
sistemima. Ukoliko pak „tražimo“ ustavni običaj u izboru ustavnih sudije, Pobrić smatra da bi
se radilo o ustavnom običaju contra constitutionem. To zbog toga što uslov etniciteta nije
propisan u Ustavu, pa je navedena praksa zbog toga u suprotnosti sa Ustavom. Istog mišljenja
su i Ademović i Steiner:„Etnički determinisana praksa izbora domaćih sudija u Ustavni sud
BiH krši član VI/1.a) Ustava BiH time što ovaj član ne propisuje da svaki konstitutivni narod
ima po dva mjesta u Ustavnom sudu BiH, već propisuje federalnu strukturu sudijskog sastava
koji biraju entitetski zakonodavci.“38

34
Marijana Pajvančić, Ustavno pravo, ustavne institucije, Pravni fakulet, Centar za izdavačku delatnost, Novi
Sad 2003, 18.
35
L. Balić, Ustavni običaj u BiH – osvrt na izbor sudija Ustavnog suda BiH, Godišnjak PFSA LII – 2009, 22.
36
Nurko Pobrić, „Izbor i razrješenje sudija Ustavnog suda BiH“, Ko bira sudije ustavnog suda? (ur. Edin
Šarčević), Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo 2012, 125 – 143.
37
Ibid.
38
N. Ademović, C.Stenier, Ustav Bosne i Hercegovine – Komentar, Fondacija Konrad Adenauer, Sarajevo 2010,
626.

7

Šarčević praksu izbora članova Ustavnog suda se navodi kao primjer uvezivanja etničkog
i demokratskog načela u funkciju „teritorijalno i etnički legitimiranih predstavnika svakog
„konstitutivnog naroda.““39
Pojedini autori, nabrajajući uslove potrebne za izbor sudije Ustavnog suda BiH, navode i
etničku pripadnost. To opravdavaju činjenicom da etnička pripadnosti, iako nije zakonski ili
ustavom propisan kriterij, je neformalno pravilo kojim se vode parlamenti entiteta kada biraju
sudije Ustavnih sudova.40 Marko, ističe da „...pošto su se entiteti shvatali i shvataju se kao
„nacionalne države“ vlastitog konstitutivnog naroda, moralo je tvorcima Dejtonskog
sporazuma biti jasno da će parlamenti birati samo predstavnike svoga konstitutivnog naroda.
Na taj način biraju se po dva predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda. Ipak intencija
tvoraca Ustava mora da je bila da se biranjem trojice stranih sudija stvori protivteža
nacionalnom paritetu.“41
4.1.

Procedura izbora sudija Ustavnog suda BiH

Predstavnički dom Parlamenta FBiH je u januaru 2005. godine usvojio Odluku o
postupku izbora sudija Ustavnog suda BiH koje bira Predstavnički dom Parlamenta FBiH.42
Dvije godine poslije, Narodna skupština RS je donijela Odluka o postupku izbora sudije
Ustavnog suda BiH kojeg bira Narodna skupština RS.43 Sukladno odlukama, proceduru izbora
sudije provode parlamentarne komisije za izbor i imenovanje putem javnog konkursa. Za
sprovođenje procedure izbora sudija, komisije formiraju radne grupe.44 Radne grupe raspisuje
konkurs, sprovode konkursnu proceduru, utvrđuju zadovoljavanje formalnih uvjeta, obavljaju
intervju sa kandidatima, sastavljaju rang listu i dostavljaju je komisijima za izbor i
imenovanje. Komisije potom predlažu entitetskim parlamentima konačni prijedlog za izbor
sudija Ustavnog suda.
4.2.

Pregled izbora sudija (1997 – 2011.)

39

Edin Šarčević, Dejtonski ustav, Karakteristike i karakteristični problemi, Konrad Adenauer Stiftung
predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2008, 67.
40
A. Orhanović, „Izbor sudija Ustavnog suda BiH“, Ko bira sudije ustavnog suda? (ur. E. Šarčević), Fondacija
Centar za javno pravo, Sarajevo 2012, 105 – 125.
41
Joseph Marko, Pet godina ustavnog sudstva u Bosni i Hercegovini: prva bilansa, Pravna misao 3-4/2004, 1531
42
Službene novine FBiH, br. 6/05.
43
Službeni glasnik RS, br. 5/07.
44
Radnu grupu Predstavničkom doma Parlamenta FBiH čini pet članova i čine je tri člana Komisije i dva člana
iz reda sudija koje predlaže Udruženje sudija FBiH. Radnu grupu Narodne skupštine RS čini pet članova: tri
člana Komisije, i predsjednici Zakonodavnog odbora i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
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Prve sudije su počele sa radom 22.5.1997. godine. Njihov mandat je istekao 22.5.2002.
godine.45 Predstavnički dom Parlamenta FBiH je u prvi saziv Ustavnog suda BiH imenovao:
prof. dr Ismeta Dautbašića i prof. dr Kasima Begića (obojica Bošnjaci) i Mirka Zovka i
Zvonka Miljka (obojica Hrvati).46 Poslije ostakve prof. dr Ismeta Dautbašića (Bošnjaka),
1998. godine, na njegovo mjesto je FBiH imenovala Bošnjakinju, Azru Omeragić.47 Po isteku
mandata prvih sudija, Predstavnički dom FBiH je imenovao Valeriju Galić i Matu Tadića
(oboje Hrvati) 2002. godine, te: Hatidžu Hadžiosmanović i Ćazima Sadiković (oboje
Bošnjaci), 2003. godine.48 Nakon penzionisanja prof. dr Ćazima Sadiković (Bošnjak), na
njegovo mjesto je imenovana Seada Palavrić49 (Bošnjakinja) 2005. godine. Po napunjenju 70
godina života Hatidže Hadžiosmanović, 2008. godine, na njeno mjesto je imenovan Mirsad
Ćeman (Bošnjak).50
Narodna skupština RS je imenovala Marka Arsovića i prof. dr Vitomira Popovića
(obojica Srbi) za sudije Ustavnog suda u prvom mandatu. Poslije ostavke Marka Arsovića,
Narodna skupština RS je imenovala prof. dr Snežanu Savić (Srpkinju) 2000. godine. Narodna
skupština RS je 2003. godine imenovala prof. dr Miodraga Simovića51 i Jovu Rosića52
(obojica Srbi) za sudije Ustavnog suda. Poslije smrti Jove Rosića, godine 2007. je imenovan
Krstan Simić (Srbin),53 a nakon što je on smijenjen konsenzusom sudija Ustavnog suda, 2011.
godine je imenovan Zlatko M. Knežević (Srbin).
Iz navedenog prozilazi da FBiH imenuje za sudije Ustavnog suda Hrvate i Bošnjake, i to
dva Hrvata i dva Bošnjaka, a RS, Srbe, i to dva Srbina. U slučaju upražnjenja mjesta u
Ustavnom sudu, na upražnjeno mjesto se imenuje sudija iste nacionalnosti, kao sudija
prethodnik.
4.3.

Elementi ustavnog običaj u postupku izbora domaćih sudija Ustavnog suda
BiH
4.3.1. Kontinuitet i istovrsnost ponašanja

45
Prve strane sudije Ustavnog suda su bile: prof.dr Joseph Marko, dr. Hans Danelius i prof. dr Louis Favoreu.
Njih je imenovao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Po proteku mandata od pet godine, imenovane
su sljedeće strane sudije: prof. Didier Maus (2002-2003), kojeg je zamijenila 2004. godine prof. dr Constance
Grewe, Tudor Pantiru (imenovan 2002. godine), prof. David Feldman (2003. – 2011. godine). Na Feldmanovo
mjesto je imenovana Margarita Caca-Nikolovska, 2011. godine. S obzirom da je Constance Grawe, 14.12.2016.
godine, napunila 70 godina života i time nastupio ustavni razlog za prestanak funkcije sudije, predsjednik
ESLJP-a je imenovao novog stranog sudiju – Giovannija Grassoa.
46
Službene novine FBiH, br. 13/97.
47
Službene novine FBiH, br. 3/99.
48
Službene novine FBiH, br. 38/02.
49
Službene novine FBiH, br. 69/05.
50
Službene novine FBiH, br. 40/08.
51
Službeni glasnik RS, br 40/03.
52
Službeni glasnik RS, br. 105/03.
53
Službeni glasnik RS, br. 48/07.
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Razmatrajući elemente ustavnog običaja u svjetlu predstavljenog proces izbora ustavnih
sudija, možemo istači sljedeće: glede prvog elementa, kontinuiteta i istovrsnosti ponašanja,
valja istači da su parlamenti entiteta postupali istovrsno prilikom svakog izbora ustavnih
sudija. Narodna skupština RS je do sada vršila pet puta imenovanja. Imenovala je ukupno
sedam sudija Ustavnog suda. Svih sedam sudija su bili Srbi. Usljed ostavke, smrti i
razrješenja, troje sudija iz RS-a, su napustili Ustavni sud. Na njihovo mjesto, Narodna
skupština je uvijek imenovala sudije srpske nacionalnosti. Predstavnički dom Parlamenta
FBiH je šest puta vršio imenovanja sudija. Ukupno je imenovao 11 sudija Ustavnog suda
BiH. Parlament je uvijek vodio računa o tome da od četiri sudije u Sudu: dvoje budu
Bošnjaci, a drugo dvoje Hrvati. Tako je usljed ostavke i penzionisanja zbog dostizanja 70.
godine života, troje sudija napustilo Ustavni sud. Sva tri puta se radilo o sudijama koji su se
izjašnjavali kao Bošnjaci. Parlament je potom uvijek imenovao Bošnjake na njihovo mjesto u
Ustavnom sudu.
4.3.2. Vremenski period
Glede vremenskog perioda u kojem se sprovodi ustavni običaj – običaj se već skoro
dvadeset godina izvršava. Naime, od imenovanja prvih sudija 1997. godine do 2017. godine je
prošlo 20 godina. Tokom tih godina, parlamenti su ujednačeno postupali prilikom izbora
sudija.
4.3.3. Opća saglasnost o obaveznosti ponašanja
Posljednji element, opća saglasnost o obaveznosti takvog ponašanja je također zadovoljen.
Ovaj unutrašnji element se identifikuje u postupanju državnih organa, tj entitetskih
parlamenata i činjenici da se oni, kao relevantni faktori, niti njihova radna tijela, ne protive
ovakvom ponašanju i izboru ustavnih sudija. U raspravi o izboru sutkinje Seade Palavrić, a
referirajući se na izbor sudija 2002. godine, federalni zastupnik, Irfan Ajanović je istakao da
„iz reda bošnjačkog naroda kada smo birali gospodu Matu Tadića i gospođu Valeriju Galić
izabrali smo Hatidžu Osmanović .... i gospodina Ćazima Sadikovića ....“54 Zastupnik koristi
frazu „iz reda bošnjačkog naroda“ što dokazuje postojanje svijesti o obaveznosti ovakvog
postupanje. Čak ni političke stranke koje sebe nazivaju građanskim, nisu se protivile ovakvoj
praksi. Činjenica da se parlamentarci nisu protivili ovakvom načinu izbora, ne znači da se
nisu protivili personalnim izborima za sudije, niti da je izbor ustavnih sudija bio

54
Magnetofonski snimak nastavka 21. sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održane
06.12.2005. godine.
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jednoglasan,55 posebno s obzirom na imenovanja sudija koji su imali političku prošlost i bili
vezani za vladajuće političke stranke.56
4.4.

Ustavni običaj secundum constitutionem ili contra constitutionem?

S obzirom da se radi o ustavnom običaju, sljedeće pitanje jeste o kojoj vrsti običaja se
radi. Ne možemo se saglasiti sa mišljenjem da se radi o secundum constitutionem, s obzirom
da je ustavna odredba precizna i jasna. S druge strane, argumenti tvrdnje da se radi o običaju
contra constitutionem je također nešto sa čim se ne možemo složiti. Naime, argumentacija se
temelji na tvrdnji da je običaj u suprotnosti sa ustavnom odredbi koja navodi da se četiri člana
Ustavnog suda bira Predstavnički dom FBiH, a dva Narodna skupština RS, jer ista ne
propisuje etničku pripadnost sudija. Međutim, uvjet etničke pripadnosti ne naglašava se u
konkursima, osim u slučaju izbora sutkinje Palavrić, koji je pak potom bio poništen, s
izuzetkom imenovanja sudija iz FBiH 2002. godine. Govoreći o ustavnoj realnosti, Ademović
je opisuje kao „institucionalnu konkretizaciju ustava na terenu“. Do prekoračenja dozvoljene
konkretizacije, dolazi ukoliko se „političkim realnostima“ pokušavaju opravdati aktivnosti
koje su u suprotnosti sa odredbama Ustava. Takva ustavna realnost je contra legem, i zbog
toga je neustavna.57 Izbor sudija temeljem njihove nacionalnosti, iako se radi o uvjeti kojeg
Ustav ne propisuje, predstavlja prekograničenje dozvoljene konkretizacije ustavne norme i
postupanje contra legem.
Shodno tome, možemo se složiti sa tvrdnjom da se radi o ustavnom običaju contra
constitutionem, ali iz drugih razloga. Naime, ovakva praksa izbora sudija je prema našem
mišljenju u suprotnosti sa čl. II/2 Ustava – međunarodni standardi,58 preciznije sa Protokolom
br. 12 čl. 1 EKLJP-a i sa čl. II/4 Ustava BiH– nediskriminacija.59
55

Na primjer, sutkinja Seada Palavrić je izabrana sa 53 glasa od 90 zastupnika koliko je pristupilo glasovanja, a
sudija Mirsad Ćeman sa 47 glasova, od 80 poslanika koji su glasovali.
56
Na primjer, Seada Palavrić je u vrijeme imenovanja bila potpredsjednica vladajuće Stranke demokratske
akcije. Od 1996. do 2002. godine je bila poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a od 2002. do 2005.
godine u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Krstan Simić je u vrijeme imenovanja bio
potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Nakon što je bio razrješen funkcije sudije Ustavnog suda
BiH, u decembru 2010. godine je imenovan za delegata u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine
BiH, kao član Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
57
Nedim Ademović, „Značaj i metode tumačenja kroz praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine“, Anali
Pravnog fakulteta u Zenici 5/2012.
58
Prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim
protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.
59
Uživanje prava i sloboda, predviđenih u ovom članu ili u međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I
ovog Ustava, osigurano je svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je
pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa
nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status. Jedan od međunarodnih sporazuma navedenih u
Aneksu I je i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Član 25. Pakta garantuje pravo i mogućnost
da svaki građanin bez, između ostalog, i razlika temeljem rase i nacionalnog porijekla, i bez razumnih
organičenja, a) učestvuje u vođenju javnih poslova, direktno ili preko slobodno izabranih predstavnika, b) bira i
bude biran pravedno provedenim, povremenim izborima sa općim i jednakim pravom glasa i tajnim glasanjem,
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5. DISKRIMINACIJA PRILIKOM IZBORA USTAVNIH SUDIJA
5.1.

Ustavne odredbe o zabrani diskriminacije

Ustav BiH izričito zabranjuje diskriminaciju: „Uživanje prava i sloboda, predviđenih u
ovom članu [Član II Ustava BiH – ljudska prava i osnovne slobode] ili u međunarodnim
sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava, osigurano je svim licima u BiH bez
diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo
mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina,
rođenje ili drugi status.“60 Iz prakse Ustavnog suda proizilazi da član II st. 4 Ustava BiH pruža
„obuhvatniju zaštitu od diskriminacije nego što je pruža čl. 14 EKLJP (zabrana
diskriminacije).“61 Ovaj ustavni član pruža uporište Ustavnom sudu da primjeni međunarodne
dokumente za zaštitu ljudskih prava, uključujući i Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih
oblika rasne diskriminacije.62 Ustavni sud naglašava obavezu svih javnih tijela u BiH da se ne
samo suzdržavaju od bilo kojeg čina diskriminacije u uživanju pojedinačnih prava i sloboda,
već i da imaju pozitivnu obavezu da zaštite od diskriminacijskih akata pojedinaca.63 Ustav
BiH garantuje ne kršenje pojedinačnih prava diskriminacijom, već i nediskriminaciju prava
grupa.64 Poseban položaj u Ustavu BiH ima jedan međunarodni dokument: EKLJP te njeni
ratifikovani protokoli. Jedino za ovaj dokument Ustav kaže da se primjenjuje „direktno“ te
ima „prioritet nas svim ostalim zakonima.“65 BiH je jedna od prvih država koja je potpisala
(24.4.2002) i potom ratifikovala (29.7.2003) Protokol 12 EKLJP – opšta zabrana
diskriminacije.66 Protokol je stupio na snagu 01.4.2005. godine
5.2.

Pojam diskriminacije

Diskriminacija predstavlja različito tretiranje lica koja se nalaze u sličnoj situaciji bez
objektivnog i razumnog opravdanja.

„Bez objektivnog i razumnog opravdanja“ znači da

različit tretman ne slijedi „legitiman cilj“ ili da ne postoji „razuman odnos proporcionalnosti

koji osiguravaju slobodno izražavanje volje birača; c) da bude primljen, pod općim jednakim uvjetima, u javne
službe svoje zemlje.
60
Član II stav 4 Ustava BiH.
61
Djelomična odluka Ustavnog suda u predmetu br. U 4/04-I, od 31. marta 2006. godine, § 110.
62
Ibid., § 111.
63
Djelomična odluka Ustavnog suda u predmetu br. U 5/98-III od 1. jula 2000. godine, § 81.
64
Djelomična odluka Ustavnog suda u predmetu br. U 4/04-I, od 31. marta 2006. godine, § 118; Odluka
Ustavnog suda u predmetu br. 3/13 od 26. novembra 2015. godine, § 85
65
Član II st. 2. Detaljnije o odnosu Evropske konvencije i Ustava BiH u: Faris Vehabović, Odnos Ustava Bosne
i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, ACIPS, Sarajevo 20006.
66
1. Uživanje svih prava utvrđenih zakonom osigurano je bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je
pol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa
nekom nacionalnom manjinom, imovinsko stanje, rođenje ili drugi status. 2. Nikog nijedan organ vlasti ne smije
diskriminirati ni po kojem osnovu, kao što je navedeno u stavu 1.
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između primijenjenih sredstava i cilja koji se nastoji postići.“67 Ovakvo definiranje
diskriminacije se primjenjuje i u pogledu čl. 14 i čl. 1 Protokola 12. Čl. 14 zabranjuje
diskriminaciju u vezi da pravima i slobodama zagarantovanim EKLJP, dok čl. 1 Protokola 12
zabranjuje diskriminaciju u vezi sa uživanjem bilo kojeg prava koje zakon predviđa.
Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije u čl. 1 st. 1
navodi da diskriminacija po osnovu etničkog porijekla predstavlja jedan od oblika rasne
diskriminacije. „Rasna diskriminacija je posebno okrutan oblik diskriminacije i, s obzirom na
njene opasne posljedice, traži od vlasti poseban oprez i odlučne reakcije.“68

Međunarodna

konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije propisuje obavezu „da se počini
nikakvo djelo rasne diskriminacije ili ne vrši nikakvo djelo rasne diskriminacije, ili ne vrši
rasna diskriminacija.“ Konvencija je jedan od međunarodnih ugovor o ljudskim pravima koji
se primjenjuje u BiH.69
5.3.

Odredbe Ustava BiH predstavljaju rasnu diskriminaciju
5.3.1. Sejdić i Finci protiv BiH70

ESLJP je u četiri predmeta razmatrao ustavne odredbe BiH koje se tiču izbora
članova Predsjedništva i Doma naroda. Prvi takav predmet pred ESLJP je bio Sejdić i Finci.
Sud je razmatrao aplikaciju Derve Sejdić, Roma, i Jakoba Fincija, Jevreja, koji su tvrdili da
ustavne odredbe o izboru članova Predsjedništva i članova Doma naroda ih diskriminiraju bez
objektivnog opravdanja. Aplikanti su glede izbora članova Predsjedništva pozvali na kršenje
čl. 1 Protokola 12, a glede izbora članova Doma naroda na kršenje čl. 14 u vezi sa čl. 3
Protokola 1 (pravo na slobodne izbore) EKLJP-a.71 Sud je usvojio njihovu apelaciju. Evropski
sud za ljudska prava je datom predmetu istakao da stavljajući na stranu pitanje da li se BiH
može smatrati odgovornom za donošenje Ustava iz 1995. godine, „BiH može svakako
smatrati dogovornom što su osporene ustavne odredbe još na snazi.“72 Evropski sud je
također istakao da „činjenica da predmetni slučaj povlači pitanje kompatibilnosti domaćeg
ustava s Konvencijom je u tom smislu irelevantna.“73 ESLJP je utvrdio da je čl. 1 Protokola
12 primjenjiv za izbore članova Predsjedništva BiH s obzirom da se pritužba odnosi na „pravo
67

Sejdić i Finci protiv BiH, br. 27996/06 i 34836/06, 22.12.2009., §42; Pilav protiv BiH, br. 41939/07,
9.6.2016., § 39; Šlaku protiv BiH, br. 56666/12, 26.5.2016., §24 i Zornić protiv BiH, br. 3681/06, 15.7.2014.,
§26.
68
Sejdić i Finci protiv BiH, br. 27996/06 i 34836/06, 22.12.2009., §4.
69
Aneks I Ustava BiH.
70
Sejdić i Finci protiv BiH, br. 27996/06 i 34836/06, 22.12.2009.
71
Aplikanti su također tvrdili da je došlo do povrede čl. 3 i čl. 13. Prema tome, aplikanti su tvrdili da je došlo do
ponižavajućeg postupanja usljed rasne diskriminacije te da nisu imali efikasan pravni lijek za isticanje pritužbi
zbog diskriminacije. Sud je ove navode proglasio neosnovanim.
72
Sejdić i Finci protiv BiH, br. 27996/06 i 34836/06, 22.12.2009., § 30.
73
Ibid., § 29.
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predviđeno zakonom“. Izbor za sudiju Ustavnog suda također predstavlja pravo predviđeno
zakonom, odnosno Ustavnom BiH, te je shodno tome i na ovaj izbor primjenjiva Protokol 12.
5.3.2. Zornić protiv BiH74 i Šlaku protiv BiH75
Ova dva predmeta, identičnog su činjeničnog stanja kao Sejdić i Finci, s tim da se
Azra Zornić izjašnjavala kao građanka BiH, a Samir Šlaku kao Albanac. ESLJP je u
presudama u ovim predmetima istakao da „Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem
koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za
Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke
pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili
građana Bosne i Hercegovine.“76
5.3.3. Pilav protiv BiH77
Predmet Pilav protiv BiH se tiče aplikanta, Ilijaza Pilava, koji je živio na teritoriji RS i
htio se kandidirati za člana Predsjedništva BiH. S obzirom da se izjašnjavao kao Bošnjak, nije
se mogao kandidirati jer se iz entiteta RS bira član Predsjedništva iz reda srpskog naroda.
Aplikant se pozvao na kršenje čl. 1 Protokola 12. EKLJP. Pilav, kao član konstitutivnih
naroda ima pravo kandidature za člana Predsjedništva, ali da bih to pravo mogao ostvariti bi
morao napustiti svoj dom u Republici Srpskoj i preseliti se u Federaciju BiH. ESLJP
„primjećuje da je Predsjedništvo BiH političko tijelo države i entiteta. Njegova politika i
odluke imaju utjecaja na sve građane Bosne i Hercegovine, bez obzira da li oni žive u
Federaciji ili u Republici Srpskoj ili pak u Distriktu Brčko.“78 „Iako je pripadnik jednog od
„konstitutivnih naroda“, aplikant u predmetnom slučaju je isključen iz prava da bude biran za
člana Predsjedništva usljed spornog zahtjeva koji se odnosi na prebivalište. Bez obzira na
razlike u odnosu na slučaj Sejdić i Finci, Sud smatra da je ova isključenost zasnovana na
kombinaciji etničkog porijekla i mjesta prebivališta od kojih oba služe kao osnov za različit
tretman koji spada u domen čl. 1 Protokola br. 12, te kao takva predstavlja diskriminirajuće
postupanje suprotno čl. 1 Protokola br. 12.“79
Predmet Pilav je izuzetno bitan s obzirom da se i u slučaju Ustavnog suda, radi o tijelu
„države i entiteta“, čije „odluke imaju utjecaj na sve građane u BiH“, bez obzira u kojem
njenom dijelu žive. Izbor sudija Ustavnog suda, također predstavlja kombinaciju etničkog

74

Zornić protiv BiH, br. 3681/06, 15.7.2014.
Šlaku protiv BiH, br. 56666/12, 26.5.2016.
76
Ibid., § 40; Zornić protiv BiH, br. 3681/06, 15.7.2014., § 43.
77
Pilav protiv BiH, br. 41939/07, 9.6.2016.
78
Ibid., § 45.
79
Ibid., § 48.
75
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porijekla i mjesta prebivališta. Ovakva kombinacija predstavlja osnov za različit tretman koji
je suprotan Protokolu 12.
5.4.

Ustavni običaj kao administrativna praksa suprotna EKLJP

ESLJP pojam „administrativne prakse protivne Konvenciji“ definira kao akumulaciju
identičnih ili analognih povreda koje su dovoljno brojne i međusobno povezane da
predstavljaju ne samo izolirane slučajeve nego i šablon.80

Jedanaest puta su entitetski

parlamenti imenovali sudije Ustavnog suda. Ukupno je imenovano 18 sudija u posljednjih
dvadeset godina. S obzirom na navedeno, možemo zaključiti da izbor ustavnih sudija
predstavlja šablon. Ovakva administrativna praksa izbora ustavnih sudija je u suprotnosti sa
Protokolom 12 EKLJP, s obzirom da su prilikom uživanja prava izbora za sudiju Ustavnog
suda BiH, lica diskriminirana temeljem njihove nacionalnosti.
5.4.1. Izbor sudije Ustavnog suda iz FBiH
Prilikom izbora sudija Ustavnog suda BiH iz FBiH, 1997., 1998., 2002., 2005. i 2008.
godine, prije svega u dokumentaciji radnog tijela koje je provodilo postupak izbora sudija,
potom u dokumentima predsjednika i potpredsjednika FBiH, te u jednoj službenoj odluci o
imenovanju i konkursu za izbor sudije, se ističe nacionalnost sudije.
U svom dopisu Predstavničkom domu Parlamenta FBiH81, potpredsjednik FBiH
navodi da je 20. januara 1997. godine „dostavio Predsjedniku Federacije imena kandidata iz
reda Bošnjaka za izbor na funkciju sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.“ Interesantno
je pak da je prilikom izbora sudija Ustavnog suda 1997. godine, donesena Odluka koja nije
sadržavala naznaku o nacionalnosti sudije.82 Međutim, ona je bila precedent prema kojem
sudije Ustavnog suda BiH iz FBiH su uvijek dvojica Bošnjaci, a druga dvojica Hrvati. Ovaj
balans nikada nije bio narušen.
Poslije isteka mandata od pet godina, sudija imenovanih u prvi saziv pristupilo se
izboru novih četiri sudije iz FBiH. Kao i prilikom imenovanja prvih sudija, i u procesu
imenovanja sudija 2002. godine, u dokumentima organa koji su sporovodili postupka izbora
sudija, ističe se nacionalnost sudija. Sudije se dijele u dvije grupe: Hrvati i Bošnjaci. Na ovaj
konkurs se bio prijavio samo jedan kandidat srpske nacionalnosti, ali u konačnom prijedlogu

80

Irska protiv Velike Britanije, br. 5310/71, 18.1.1978., § 226; Kipar protiv Turske, br. 25781/94, 10.5.2001., §
115.
81
Broj 02-111-1/97 od 23.1.1997. godine.
82
Odluka je bila sljedećeg sadržaja: „Za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine izabrani su: 1. prof. dr
Kasim Begić, 2. prof. dr Ismet Dautbašić, 3. mr sc. Zvonko Miljko, 4. Mirko Zovko.“ Službene novine FBiH, br.
13/97.
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kandidata, nema kandidata srpske nacionalnosti jer nije ispunjavao minimalni broj (19)
bodova.83
Federalna komisija za izbor i imenovanje u Pismu o predlaganju kandidata za sudije
Ustavnog suda BiH, predsjedniku i dopredsjedniku FBiH, navodi da je „komisija primjenila
Odluku o konstitutivnosti naroda Ustavnog suda BiH...“ „Da bi se osiguralo da sastav sudija
Ustavnog suda BiH odgovara strukturi predviđenoj u Ustavu BiH, Komisija preporučuje da sa
liste predloženih kandidata trebalo imenovati dva (2) člana iz reda Bošnjaka i dva (2) člana iz
reda Hrvata.“84 U pismu predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH od 23.7.2002.
godine85 Predstavničkom domu Parlamenta FBiH oni ističu da određuju kandidate za sudije
Ustavnog suda BiH „primjenujući relevante ustavne odredbe kojima se reguliraju jednaka
prava i zastupljenost konstitutivnosti naroda...“86 te predlažu da se imenuje dvoje sudija
Bošnjaka i dvoje sudija Hrvata. U Službenim novinama FBiH je objavljena Odluka o izboru
sudija Ustavnog suda BiH iz FBiH, prema kojoj su izabrani: „Iz reda bošnjačkog naroda:
Ćazim Sadiković i Hatidža Hadžiosmanović. Iz reda hrvatskog naroda: Mato Tadić i Valerija
Galić.“87 Dakle, za razliku od prvog imenovanja, eksplicitno se navodi nacionalnost sudija u
službenoj Odluci Parlamenta FBiH. Pri tom, sudije se razdvajaju u dvije grupe: sudije iz reda
hrvatskog naroda i sudije iz reda bošnjačkog naroda.
Nakon penzionisanja sudije Ćazima Sadikovića (Bošnjaka), pokrenut je postupak
izbora drugog sudije Ustavnog suda BiH iz Federacije BiH. Dana 23.2.2005. je objavljen
Konkurs za jedno upražnjeno sudijsko mjesto u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.88 U
tekstu Konkursa je naznačeno da „u skladu sa odredbom člana VI. 1. a) Ustava Bosne i
Hercegovine predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni
konkurs za izbor jednog (1) sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine na upražnjeno mjesto
sudije iz reda Bošnjačkog naroda.“ Ovaj Konkurs se razlikovao od svih ostalih prijašnjih, ali i
oni poslije, zbog toga što je eksplicitno naveo da se konkurs odnosi na upražnjeno mjesto
sudije Bošnjaka te je tražio ispunjenje dodatnih osnovnih uslova.89 Ovakav tekst Konkurs je
izazvao rekaciju Ustavnog suda BiH90 i institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH.91

83

Pismo o predlaganju kandidata za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Komisije za izbor i imenovanje,
od 18.7.2002. godine.
84
Ibid.
85
Br. 01-1-06-368/02 i br. 02-436/02, od 23.7.2002. godine.
86
Ibid.
87
Službene novine FBiH, br. 38/02.
88
Službene novine FBiH, br. 10/05.
89
„Kandidat za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine mora imati najmanje osam (8) godina iskustva rada
kao sudija, tužilac, advokat, nakon položenog pravosudnog ispita, odnosno da je profesor ili docent pravnih
fakulteta u Bosni i Hercegovini iz predmeta Ustavno pravo, Međunarodno pravo, Krivično pravo ili Krivično
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Ustavni sud je u svom pismu iskazao sumnju u ustavnost Konkursa, posebno odredbi
koje govore o nacionalnosti sudije.92 U svom odgovoru na pismo Ustavnog suda BiH, Radna
grupa ističe da se „Konkurs ni u jednom dijelu ne bavi nacionalnom pripadnošću potencijalnih
kandidata koji žele aplicirati, već naglašava da se „objavljuje javni konkurs za izbor jednog
sudije u Ustavni sud BiH na upražnjeno mjesto sudije iz reda Bošnjačkog naroda.“93 Radna
grupa se pozvala na izvještaj Komisije za izbor i imenovanje od 23.7.2002. godine. Radna
grupa također ističe kako ona nije mogla na sebe preuzeti rizik da „eventualno naruši
postojeći nacionalni bilans u Ustavnom sudu BiH, uspostavljen ranije po osnovu stavova
drugih organa

koji su bili involvirani u prethodni izbor sudija Ustavnog suda BiH.“94

Mišljenje je Radne grupe da ovakav tekst Konkursa nije prepreka nikome da se prijavi bez
obzira na njegovu nacionalnost jer „to nigdje i ničim nije ograničeno u tekstu Konkursa.“95
Ombudsmen za ljudska prava BiH je 16. marta 2005. donio Preporuku u vezi sa
konkursom za jedno upražnjeno sudijsko mjesto u Ustavnom sudu BiH. U svojoj preporuci
Ombudsmen navodi da su propisani uslovi za upražnjeno mjesto u Ustavnom sudu
„kontradiktorni i neustavni.“ Glede konkursne odredbe da se bira sudija iz reda bošnjačkog
naroda, koja implicira „da se na konkurs trebaju javiti kandidati samo iz reda tog naroda“, ona
je u suprotnosti sa Ustavnom BiH (član II. 4) koji zabranjuje diskriminaciju, uključujući i ono
temeljem nacionalnog porijekla, prilikom uživanja prava i sloboda, uključujući i pravo „da
aplicira na bilo koju dužnost.“ Ombudsmen je donio Preporuku da „Predstavnički dom FBiH
ODMAH po prijemu ove preporuke poništi objavljen konkurs ...“96 Odgovarajući na pismo
Ombudsmena za ljudska prava BiH97 Radna grupa je istakla da nije u nadležnosti institucije
Ombudsmena da konkurs proglašava „neustavnim“ te da pravo izbora za sudiju Ustavnog
suda nije pravo svih građana BiH već isključivo onih koji su stekli zvanje „pravnika“. Radna
grupa dalje ističe da „nije tačno da se u „osnovnim uslovima“ niti u bilo kojim drugim
uslovima ili kriterijima navedenim u Konkursu postavlja nacionalnost kao uslov ili kriterij.“98
Pravdajući činjenicu da je u podnaslovu Konkursa navedeno da je „upražnjeno mjesto sudije

procesno pravo, Građansko pravo ili Građansko procesno pravo, Upravno pravo, Privredno pravo ili Porodično
pravo.“
90
Pismo Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br. P-106/05 od 2.3.2005. godine.
91
Pismo Ombudsmena za ljudska prava BiH br. 1182/05 od 16.3.2005. godine.
92
Pismo Ustavnog suda BiH br. P-106/05 od 2.3.2005. godine.
93
Odgovor na pismo br. P-106/05 od 02.03.2005. godine, br. 01/f-02/066/05 od 7.3.2005. godine.
94
Ibid.
95
Ibid.
96
Preporuka Ombudsmena u vezi sa konkursom za jedno upražnjeno sudijsko mjesto u Ustavnom sudu Bosne i
Hercegovine, 16. marta 2005.
97
Odgovor na Preporuku br. 1182/05., br. 01/f-02-206/05 od 22.3.2005. godine.
98
Ibid.
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iz reda bošnjačkog naroda“ naveden je primjer dokumentacije Komisije za izbora imenovanje
prilikom izbora sudija 2002. godine. Prema tome, u podnaslovu Konkursa je samo
„konstatirana ta činjenica“. Radna grupa također tvrdi da kada bi bila u poziciji da predlaže
cjelovit sastav ili pak barem četiri člana Ustavnog suda „tada bi ovu proceduralnu dilemu bila
jednostavnije riješiti.“ „Radna grupa je od početka itekako svjesna da ne može niti smije
narušiti postojeći nacionalni bilans u Ustavnom sudu BiH jer bi tek tada prekršila princip
ravnopravnosti naroda i pomenutu Odluku o konstitutivnosti.“99
Dana 6.4.2005. godine je ponovo objavljen Konkurs za izbor jednog sudije Ustavnog
suda BiH,100 te je poništen prethodni Konkurs. Ovaj Konkurs ne sadrži nijednu riječ koja se
tiče nacionalnosti sudije niti dodatne osnovne uslove.101 Komisija je ponovo diferencirala
kandidate temeljem njihove nacionalnosti. Od prijavljenih kandidata, po nacionalnosti je bilo
19 Bošnjaka, te po jedan Hrvat, Srbin i iz reda Ostalih.102 Radna grupa za sprovođenje
postupka izbora sudije Ustavnog suda BiH je Komisiji za izbor i imenovanje predložila
preferencijalnu listu od pet kandidata. Svi su bili Bošnjaci. Komisija je potom
Predstavničkom domu predložila da izabere Redžiba Begovića. Na sjednici Predstavničkog
doma, od 27.9.2005. godine, sudija Ustavnog suda nije izabran.
Treći put, Konkurs je bio raspisan 12.10.2005. godine.103 Komisija za izbor i
imenovanje u svom dokumentu104 navodi da su po nacionalnosti kandidata, 22 bili Bošnjaci,
jedan Srbin i dva iz reda Ostalih. Radna grupa je Komisiji predložila listu od pet kandidata.
Svi su bili Bošnjaci. U konačnici je izabrana Seada Palavrić.105
Nakon što je Hatidža Hadžiosmanović (Bošnjakinja) napunila 70. godina života i time
dosegla dobnu granicu za penzionisanje, za sudiju Ustavnog suda iz FBiH je imenovan
Mirsad Ćeman (Bošnjak). Prema izvještaju Komisije, po nacionalnoj pripadnosti, na konkurs
za izbor sudije, ukupno je bilo prijavljenih 13 Bošnjaka i jedan Srbin.106 Nakon intervjua,
sačinjena je lista od pet kandidata, od kojih su svi bili Bošnjaci. Predstavnički dom je na

99

Ibid.
Službene novine FBiH, br. 22/05.
101
Relevantni tekst Konkursa je bio sljedeći: „ ... Prema odredbi člana VI.1. b) Ustava Bosne i hercegovine za
sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine mogu biti birani istaknuti pravnici visokog moralnog stanja (ugleda).
Prema istoj odredbi svaki punopravni birač sa takvim kvalifikacijama može služiti kao sudija Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine.“
102
Br. 01/f-02-317,383/05 od 1.6.2005. godine.
103
Službene novine FBiH, br. 55/05.
104
Br. 01/f-02/894/05 od 05.12.2005. godine.
105
Odluka o izboru je glasila: „Za sudiju Ustavnog suda BiH kojeg bira Zastupnički dom Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine izabrana je: Seada Palavrić.“ (Službene novine FBiH, br. 69/05).
106
Br. 01/6-02-729/08 od 24.6.2008. godine.
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sjednici održanoj 26.6.2008. godine izabrao Mirsada Ćemana. Istovjetan tekstu Odluke o
imenovanju Seade Palavrić, je tekst Odluke o izboru sudije Mirsada Ćemana.
5.4.2. Izbor sudije Ustavnog suda iz Republike Srpske
Kao što je već predstavljeno, za prve sudije Ustavnog suda su izabrane sudije srpske
nacionalnosti. Time je uspostavljen precedent prema kojem su sudije Ustavnog suda iz RS
srpske nacionalnosti. U autoru dostupnoj službenoj dokumentaciji i odlukama o imenovanju
sudija (od 2003., 2008. i 2011. godine) ne spominje se nacionalnost prijavljenih kandidata za
sudijsku poziciji niti nacionalnost imenovanog sudije. 107 To je i razumljivo s obzirom da se iz
ovog entiteta imenuju sudije jedne (srpske) nacionalnosti.
5.4.3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Poslovnik, odnosno pravila Ustavnog suda BiH su prepoznala ovakvu praksu izbora
domaćih sudija, koja se reflektovala na dva polja: odsustvo sudija iz reda konstitutivnog
naroda na sjednicama Suda, te izbor i sastav rukovodstva Suda.
5.4.3.1.

Odsustvo sudija iz reda konstitutivnog naroda na sjednicama Suda

Već je prvi Poslovnik Ustavnog suda propisivao da se neće održati sjednica ukoliko
istoj ne prisustvuje najmanje jedan sudija iz reda jednog konstitutivnog naroda.108 Ako bi se
takva situacija ponovila, bez opravdanog razloga, a na sjednici bi trebalo odbaciti zahtjev ili
predmet se ne tiče konstitutivog naroda, sjednica bi ipak bila održana.109 Ovakva odredba je
poznata kao „odgađajući veto.“110 Izmjenama i dopunama Poslovnika iz decembra 2003.
godine propisano je da se odredba o odgađanju sjednice odnosi na plenarnu sjednicu
Ustavnog suda.111 Pravila Suda iz februara 2014. godine su promijenili odredbu o obaveznom
odlaganju sjednice Suda. Nove odredbe ne spominju prisustvo sudija iz reda konstitutivnih
naroda, već prisustvo sudija izabranih od strane entitetskih parlamenta. Prema novim
odredbama, sjednica se odlaže ukoliko joj ne prisustvuje najmanje troje sudija izabranih od
strane Predstavničkog odma FBiH i najmanje jedna kojeg je izabrala Narodna skupština RS-s.
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Narodna skupština RS je birajući sudiju Miodraga Simovića, donijela Odluku sljedećeg sadržaja: „Za sudiju
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske izabran je prof. dr Miodrag Simović.“ (Službeni glasnik
RS, br. 40/03). Istovjetan je tekst Odluke o izboru sudije Jove Rosića, Krstana Simića i Zlatka M. Kneževića.
108
Službeni glasnik BiH, br. 2/97, čl. 37 st. 2.
109
Čl. 37. st. 2 i 3. Identična odredba je bila sadržana u Poslovniku Ustavnog suda iz 1999. godine. (Službeni
glasnik BiH, br. 24/99, čl. 37 st. 2 i 3).
110
J. Marko, Pet godina ustavnog sudstva u Bosni i Hercegovini: prva bilansa, Pravna misao 3-4/2004, 28.
111
Službeni glasnik BiH, br. 1/04, čl. 25. Identična odredba je bila u Poslovniku Ustavnog suda iz 2004. godine
(Službeni glasnik BiH, br. 2/04, čl. 42 st. 1 i 3) i Pravilima iz 2005. godine (Službeni glasnik BiH, br. 60/05, čl.
42. st. 2).
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Ukoliko se takva situacija ponovi bez opravdanih razloga, sjednica bi bila održana.112
Identična odredba je sadržana u trenutno važećim Pravilima Ustavnog suda.113
5.4.3.2.

Izbor i sastav rukovodstva Ustavnog suda

Za izbor i sastav rukovodstva Suda se veže za dva instituta: institut rotacije i institut
zastupljenosti konstitutivnih naroda.
5.4.3.2.1.

Rotacija

Ovaj institut podrazumijeva rotaciju između konstitutivnih naroda na mjestu
predsjednika Suda. Prvi Poslovnik je propisivao da predsjednik Ustavnog suda se bira
rotacijom iz reda sudija koje su izabrali Predstavnički domovi entiteta.114 Izmjenana i
dopunama Poslovnika Ustavnog suda iz decembra 2003. godine promijenjene su odredbe o
izboru predsjednika Suda, te je propisano da se predsjednik Ustavnog suda BiH bira rotacijom
između sudija iz konstitutivnih naroda BiH, s tim da u dva uzastopna mandata predsjednik
Suda ne može pripadati istom konstitutivnom narodu.115 Prema Pravilima iz 2005. godine, u
slučaju da predsjednik Ustavnog suda prestane biti član Sud ili podnese ostavku, prije isteka
mandata, Ustavni sud bi na plenarnoj sjednici izabrao nasljednika za ostatak vremena mandata
iz reda istog konstitutivnog naroda.116
5.4.3.2.2.

Zastupljenost konstitutivnih naroda

Zastupljenost konstitutivnih naroda u rukovodstvu Suda se osiguravala odredbom da
predsjednik i zamjenici nisu mogli biti iz reda istog konstitutivnog naroda.117
Ovakve poslovničke odredbe su predstavljale kompromis, jer su „hrvatske i srpske
sudije prihvatile Sarajevo kao sjedište suda, dok je uveden etnički paritet i rotacija prilikom
izbora predsjednika i potpredsjednika Sud.“118 Na ovaj način pravila prvo uvode princip
etničkog pariteta glede rukovodstva Ustavnog suda i indirektno potvrđuju da su sudije
Ustavnog suda samo Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Druga relevantna stvar jeste da se Pravila
Ustavnog suda smatraju za izvore ustavnog prava, s obzirom da poslovnici o radu temeljnih
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Službeni glasnik BiH, br. 22/14, čl. 39.
Službeni glasnik BiH, br. 94/14.
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Čl. 77. Identično u u Poslovniku Ustavnog suda BiH iz 1999. godine (čl. 83).
115
Čl. 54. Identično i u Poslovniku Ustavnog suda iz 2004. godine (čl. 88 i čl. 91 st. 3), i Pravilima iz 2005.
godine (čl. 87).
116
Čl. 88. st. 2. Izmjenama i dopunama Pravila Ustavnog suda BiH iz 2008. godine je dopunjen čl. 88 st. 2
Pravila Ustavnog suda iz 2005. godine. Tako je propisano da ako je, u to vrijeme, prisutan samo jedan sudija iz
reda tog konstitutivnog naroda, Ustavni sud može, u plenarnoj sjednici, imenovati sudiju iz bilo kojeg
konstitutivnog naroda da vrši dužnost predsjednika do stupanja na dužnost drugog sudije iz reda istog
konstitutivnog naroda ili do isteka mandata na koji je imenovan.
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Prvi Poslovnik Ustavnog suda (čl. 80 st. 3). Identične odredbe su bile zadržane u Poslovniku Ustavnog suda
Bosne i Hercegovine iz 1999. godine (čl. 86. st. 3), Poslovniku iz 2004. (čl. 91 st. 3) i Pravilima iz 2005. godine
(čl. 90).
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J. Marko, Pet godina ustavnog sudstva u Bosni i Hercegovini: prva bilansa, Pravna misao 3-4/2004, 28.
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državnih tijela, uključujući Ustavni sud, a kojima se razrađuju ustavne odredbe o radu tih
tijela, smatraju izvorima ustavnog prava.119
5.4.3.2.3.

Odredbe Pravila Ustavnog suda BiH trenutno na snazi

Pravila Suda iz februara 2014. godine su donijeli promjene u odredbama o izboru i
sastavu rukovodstva Ustavnog suda. Naime, prema novim pravilima, predsjednik se bira
rotacijom između sudija koje su izabrala zakonodavna tijela entiteta, s tim da u dva uzastopna
mandata predsjednik Ustavnog suda ne može biti iz reda konstitutivnog naroda ili Ostalih iz
kojega je bio prethodni, niti predsjednik prije njega.120 Ako predsjednik Ustavnog suda
prestane biti član Ustavnog suda prije isteka mandata, Ustavni sud će na plenarnoj sjednici
imenovati predsjednika za preostalo vrijeme mandata u skladu sa članom 84.121 Predsjednik i
potpredsjednici Suda ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili ostalih naroda.122
Identične odredbe su sadržane u trenutno važećim Pravilima Ustavnog suda – Prečišćeni
tekst.123
Pravila iz 2014. godine su prepoznale mogućnost da osim konstitutivnih naroda, sudije
mogu biti i iz reda Ostalih. Međutim, problematično to što sudije, da bi bili kandidati za
rukovodstvo Suda, moraju se izjasniti kojem konstitutivnom narodu pripadaju ili Ostalim.
Također, ostaje pitanje što je sa sudijama koji se izjašnjavaju isključivo kao građani BiH.
5.4.4. Teorija Ustavnog prava
Pojedini autori udžbenika ustavnog prava prihvataju ovu praksu kao ustavno pravilo,
dok pak većina nije takvog stava.124 Rajko Kuzmanović, redovni profesor Pravnog fakulteta
Univerziteta u Banja Luci, u svom udžbenika Ustavno pravo125 navodi da „u Sud dva člana
bira Narodna skupština Republike Srpska (oba Srbi), četiri člana bira Predstavnički dom
Parlamenta Federacije BiH (dva Hrvata i dva Bošnjaka)....“.126 Mile Dimičić, u udžbenik
Ustavno pravo – dopuna osnovnoj literaturi,127 navodi da „Ustavni sud se sastoji od devet
članova. Četiri člana bira Predstavnički dom FBiH, a dva člana Narodna skupština RS.
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Branko Smerdel, Sokol Smiljko, Ustavno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb 2006, 18.
Čl. 84.
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Čl. 85 st. 2.
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Čl. 87. st. 3.
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Čl. 83 st. 1 i čl. 86 st. 3.
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Ti autori se isključivo referiraju na ustavni tekst o izboru sudija Ustavnog suda. Detaljnije vid.: Kasim Trnka,
Ustavno pravo, Univerzitetska knjiga, Sarajevo 2000., Nurko Pobrić, Ustavno pravo, Slovo, Mostar 2000. i
Zvonko Miljko, Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, Hrvatska sveučilšna naklada, Zagreb 2006.
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Rajko Kuzmanović, Ustavno pravo, Pravni fakultet Univetziteta u Banja Luci, Banja Luka 2002.
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Ibid., 508.
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Mile Dimičić, Ustavno pravo – dopuna osnovnoj literaturi, Pravni fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Banja
Luka 2011.
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Primjenjen je isti princip kao isti princip kod izbora drugih organa na nivou države, s ciljem
obezbjeđenja ravnopravnosti konstitutivnih naroda BiH.“128
5.4.5. Percepcija javnosti
Percepcija dijela javnosti jeste takva da u Ustavnom sudu prilikom donošenja odluka
dolazi do „preglasavanja“ predstavnika jednog ili dva konstitutivna naroda od strane
„većinskog naroda uz podršku stranih sudija.“129 Ukoliko pak se ne navodi izraz
„preglasavanje“, u pravilu se ističe kako su glasale sudije, ne navodeći njihova imena, već
nacionalnu pripadnost.130 U diskursu se koristi glagol „preglasani“ iako ovaj izraz Ustav
uopće ne poznaje. Najsvježiji primjer percepcije javnosti glede sastava Ustavnog suda i
glasanja njegovih sudija najbolje možemo prikazati kroz reakciju na Odluku Ustavnog suda u
predmetu U 3/13 o neustavnosti Dana RS-a.131 Sud je ovu Odluku donio u prisustvu osam
sudija.
Mediji su u svojim izvještajima naglašavali da je Odluka donesena prije svega
preglasavanjem, te naglašavali nacionalnost sudija koji su glasa za Odluku i onih koji su
glasali protiv, tj. da su za Odluku glasalo troje sudija: stranci i dvoje bošnjačkih sudija, dok je
dvoje Srba i jedan Hrvat132, bili protiv Odluke.133 Također je prenesena izjava predsjednika
RS-a, Milorada Dodika, koji je komentarišući Odluku izjavio da je Ustavni sud „koristeći
mehanizam preglasavanja, ukinuo Dan Republike Srpske“ te da se radi o Odluci „koja je u
kontinuitetu svih onih loših i nepravnih odluka prema Republici Srpskoj od Ustavnog suda
BiH, koje su u pravilu kreirali dva Bošnjaka, muslimana, i tri stranca koji su donosili odluke
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Ibid., 113.
Siniša Karan, Siniša Aleksić, „Ustavni sud Bosne i Hercegovine – od ustavobranitelja do ustavotvorca“,
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... sve kad skupite vidite da je to bilo u matrici koja je okupila dva stranca i dva Bošnjaka, koji
su glasali za sve što je protiv RS.“134
U vršenju svoje apelacione nadležnosti, sudije odluke donose gotovo jednoglasno. U
tim slučajevima etnička motivacija ne igra „skoro nikakvu ulogu.“135 Međutim, kod
apstraktne kontrole ustavnosti „sudije su se smatrali od samog počekta zastupnicima svojih
konstitutivnih naroda. Upravo, na liniji toga, srpske sudije su pokušavle da štite Ustav i
zakone RS, što je u mnogo manjoj mjeri urađeno od strane bošnjačkih i hrvatskih sudija u
pogledu Federacije BiH.“136 S tim u vezi, sudije, najčešće iz RS, a rjeđe iz FBiH, koriste
instrument, izdvojenih mišljenja, kojim sudije kao „predstavnici konstitutivnih naroda, mogu
svojim pripadnicima dokazati da su najbolje učinili u odbrani vlastitih nacionalnih interesa, te
da njihov poraz leži u sudbini preglasavanja u predmetu.“137 Tako, izdvojena mišljenja,
gotovo uvijek „korespondiraju sa etničkom pripadnošću.“138
6. ZAKLJUČAK
Praksa prema kojoj su sudije koje bira Narodna skupština RS-s uvijek Srbi, a sudije koje
bira Predstavnički dom FBiH, uvijek Bošnjaci i Hrvati, pažljivo pazeći da uvijek u Sudu sjede
po dva iz svakog naroda, je ponašanje koje se kontinuirano i istovrsno ponavlja u
vremenskom periodu od već 20 godina uz postojanje opće svijesti o pravnoj obaveznosti i
nužnosti takvog ponašanja. Shodno tome ono predstavlja ustavni običaj.
Ovakav ustavni običaj diskriminira prije svega same konstitutivne narode, tj. Bošnjake i
Hrvate u RS, Srbe u FBiH, te Ostale i građane BiH u oba entiteta. Ta diskriminacija je jasno
vidljiva u službenim dokumentima entitetskih organa koji su učestvovali u postupku izbora
sudija Ustavnog suda BiH. Posebno je indikativna odluka o izboru sudija iz FBiH iz 2002.
godine u kojoj su izričito navedene nacionalnosti sudija, te cjelokupna procedura izbora
sutkinje Palavrić. Shodno tome, radi se o ustavnom običaju koji predstavlja administrativnu
praksu suprotnu EKLJP i ustavnoj zabrani diskriminacije. Govoreći o vrsti običaja, zaključak
je da se radi o običaju contra constitutionem.
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Sama činjenica etničke i entitetske reprezentacije u Ustavnom sudu smanjuje mogućnosti
da se izaberu najkvalitetniji kandidati. Ovaj običaj je potrebno mijenjati postupajući drugačije
ili mijenjajući Ustav BiH. Bilo šta od ovoga je pak teško za očekivati u trenutnoj političkoj
situaciji u BiH. Izmjene Ustava BiH nije realno očekivati u skoroj budućnosti. Pravac u kojem
bi trebale ići eventualne izmjene i dopune Ustava BiH bi postupak izbora svih devet sudija
(koji bi bili samo državljani BiH) trebale prenijeti u nadležnost Predstavničkog doma
Parlamenta BiH, koji bi taj izbor vršio 2/3 većinom. Mada ni to ne bi bila garancija drugačijeg
postupanja jer je dosadašnje iskustvo da političke stranke, bilo nacionalne ili građanske,
postupaju identično. U pogledu mogućeg drugačijeg postupanje, odstupanje od uspostavljene
prakse bi se smatralo izdajom nacionalnih interesa ili pak kao preglasavanje volje jednog od
konstitutivnih naroda, ukoliko npr. Parlament FBiH bi narušio ravnotežu od dvoje Hrvata i
dvoje Bošnjaka u Ustavnom sudu. Međutim, ovaj način mijenjanja običaja je naizgledniji ako
uzmemo u obzir posljednja dešavanja u bosanskohercegovačkom pravosuđu. Tako se
prilikom izbora predsjednika Suda BiH u decembru 2016. godine kao mjerodavna pojavila
stručnost, a ne etnička pripadnost. Jedino ćemu se možemo nadati jeste da će ovakav pristup
uzeti i maha prilikom izbora ustavnih sudija.
ELECTION OF DOMESTIC JUDGES OF CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA – DISCRIMINATORY CONSTITUTIONAL CUSTOM?
The paper deals with the practice of election of domestic judges of the Constitutional
Court of Bosnia and Herzegovina and the application of the ethnical principle in this process.
The first part presents the methodology of the research. Second part deals with ethnicterritorial principle of the constitutional order of Bosnia and Herzegovina and provide basic
outlines of the constitutional position of Constitutional Court. The third part discusses theory
of elements and types of constitutional custom. The next part of the Paper, (Part four)
analysis of the elements of the constitutional custom in the process of election of domestic
judges of the Constitutional Court, and therefore determines that this practice represents a
constitutional custom. By considering the jurisprudence of the European Court of Human
Rights and official documents of bodies which have been included in previous elections of
judges, it can be concluded that it is custom which is contrary to the constitutional provisions
on the direct application of the European Convention on Human Rights and fundamental
freedoms and its protocols (primarily Protocol. 12 - general prohibition of discrimination)
and to the constitutional provisions on non-discrimination (part five of the paper). In support
of this conclusion provisions of the previous Rules of Procedure of the Constitutional Court
and the views of Serbian constitutional law textbooks authors are presented. The last part of
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the Paper (the sixth part) proposes the most appropriate way to change constitutional custom
contra constitutionem.
Key words: Bosnia and Herzegovina, Constitutional court, election of the judge,
constitutional custom, discrimination.
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KELSENOVO SHVAĆANJE SUDBENE VLASTI***

Suprotno klasičnoj doktrini o diobi vlasti, austrijski teoretičar prava Hans Kelsen tvrdi
da zapravo postoje samo dvije grane državne vlasti i da se one razlikuju po svojoj funkciji –
stvaranje prava (zakonodavna vlast) i primjena prava (izvršna vlast). Cilj ovog rada je
prikazati Kelsenov pogled na sudbenu vlast (funkciju), koju on smješta unutar izvršne vlasti i
prema tome načelno određuje njezinu funkciju kao primjenu prava. Međutim, Kelsen ističe da
sudska vlast, osim primjenjivanja prava, sudjeluje i u njegovu stvaranju.
Ključne riječi: Kelsen, sudbena vlast, pravne praznine, tumačenje, dioba vlasti

1. UVOD
Sudbena je vlast,1 prema klasičnoj Montesquieuovoj teoriji o diobi vlasti, uz
zakonodavnu i izvršnu, jedna od triju grana državnih vlasti.2 Prema tom klasičnom nauku,
sudbenoj se vlasti nije pridavalo značenje punopravne vlasti te je Montesquieu naziva vlasti
koja praktički nema značaj.3 Sudska funkcija shvaća se kao puka spoznaja općih pravnih normi
koje je stvorio zakonodavac te njihova mehanička primjena na konkretan slučaj.4
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Ovaj rad promatra sudbenu vlast u smislu njezine djelatnosti (pravosuđenja), a ne u smislu sudbene

vlasti kao skupa organa koji obavljaju tu djelatnost. Više: R. Guastini, Sintaksa prava, Zagreb, 2016., str. 313.
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C. Montesquieu The spirit of laws, (1748.), Batoche Books, Kitchener, 2001., 173.

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/montesquieu/spiritoflaws.pdf, zadnje posjećeno: 30.01.2017.
3

Ibid., 177.

4

Ibid., 180.
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Prema Hansu Kelsenu, učenje o trima državnim vlastima je, u pravnom smislu, učenje
o različitim stadijima stvaranja i primjene državnog pravnog poretka.5 Za Kelsena, osnova
razlikovanja jedne državne vlasti od druge je u funkcijama koje obavljaju – stvaranje prava
(zakonodavna vlast) ili primjena prava (izvršna vlast, a unutar nje se nalaze sudbeni i izvršni
organi), to jest primjena općih pravnih normi (zakona i ustavnih normi).6 No Kelsen naglašava
kako ta razlika nikada nije apsolutna, odnosno da se ne može dogoditi da jedna vlast samo
stvara pravo, a druga da ga samo primjenjuje.7 Funkcija zakonodavne vlasti je, u najvećoj mjeri,
stvaranje općih pravnih normi (zakona), no stvarajući ih, ona primjenjuje ustav.8 Isto tako,
funkcija sudbene i izvršne vlasti je, u najvećoj mjeri, primjena općih pravnih normi, no
primjenjujući ih na konkretan slučaj, one stvaraju pojedinačne pravne norme, odnosno sudske
i upravne akte.9 Za Kelsena, to stvaranje pojedinačnih pravnih normi ne predstavlja samo
spoznaju općih pravnih normi, već u bitnome i akt volje koji je ograničen općom pravnom
normom, a unutar koje sudac treba odabrati jedno od njezinih mogućih značenja.10 Prema
Kelsenu, opća pravna norma predstavlja shemu za tumačenje te se njezinom primjenom nikada
ne može stvoriti samo jedna ispravna pojedinačna pravna norma (sudska presuda), nego,
koristeći se različitim metodama tumačenja, suci mogu doći do različitih rješenja te se
opredjeljuju samo za jedno koje postaje pozitivno pravo.11 Budući da sudska presuda
predstavlja odabir između različitih značenja koje je opća pravna norma postavila kao moguća,
za Kelsena ona predstavlja dostvaranje opće pravne norme.12

5

H. Kelsen, Opšta teorija prava i države (1945.), Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, 1951.,

6

Ibid.
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Ibid., 260.
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Ibid., 137.
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H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, str. 137.; H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), Naklada Breza,

249.

Zagreb 2012., 66.; H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), Gutenbergova galaksija, Beograd, 2000., 188-189.
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H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 268.
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Ibid.
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H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 187-188.; H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.) 66-68.; H.

Kelsen, Opšta teorija prava i države, 136-138.
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U tom cilju rad ćemo podijeliti na četiri dijela. U prvom ćemo dijelu objasniti u kojem
smislu Kelsen shvaća sudbenu vlast kao primjenu prava u okviru njegova učenja o dvjema
temeljnim državnim funkcijama. U drugom ćemo dijelu analizirati Kelsenovo shvaćanje
primjenjivačke funkcije sudbene vlasti u smislu stvaranja pojedinačnih pravnih normi. U
trećem dijelu govorit ćemo o tome kako Kelsen shvaća to stvaranje pojedinačnih pravnih normi,
ali ne u klasičnom smislu, samo kao akt spoznaje, nego i kao akt volje u smislu da sudac ima
određenu stvaralačku mogućnost prilikom interpretacije opće pravne norme. U četvrtom ćemo
dijelu prikazati situaciju kada sudska funkcija predstavlja isključivo akt volje, odnosno kada
sudac donosi pojedinačnu pravnu normu koja nema utemeljenje u općoj pravnoj normi.
Prikaz Kelsenovog shvaćanja sudbene vlasti temelji se na analizi četiriju Kelsenovih
djela: Čista teorija prava (1934.), Opća teorija prava i države (1945.), Čista teorija prava
(1960.) i Opća teorija normi (1979.).

2. SUDSKA FUNKCIJA KAO PRIMJENA PRAVA
Prema Kelsenu, dioba vlasti je osnova uobičajenog koncepta trodiobe vlasti.13 Državna
vlast se dijeli na zakonodavnu vlast, koja stvara pravo, i na izvršnu vlast, koja primjenjuje
pravo, odnosno opće pravne norme (zakonske i ustavne norme) koje je stvorila zakonodavna
vlast.14 Budući da je primjena općih pravnih normi u bitnome funkcija sudbene vlasti, prema
Kelsenu ona pripada izvršnoj vlasti.15 U tom pogledu, razlike između sudbene i izvršne vlasti
gotovo nema. Razlika je samo u tome što se u prvom slučaju funkcija primjene prava povjerava
sudskim organima, a u drugom upravnim organima.16 Kelsen zaključuje kako se u razlikovanju
triju državnih vlasti ustvari izražava razlika između stvaranja i primjene prava.17 Klasično
shvaćanje pojma diobe vlasti traži podjelu državne vlasti na tri posebne, ali koordinirane

13

H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, 247.

14

Ibid.

15

Ibid.

16

Ibid.

17

Ibid., 248.
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funkcije države te njihovu međusobnu razgraničenost.18 No prema Kelsenu, ne postoje tri, nego
dvije osnovne državne funkcije – stvaranje prava (zakonodavna vlast) i primjena prava (izvršna
vlast), koje nisu koordinirane funkcije, nego se nalaze u odnosu podređenosti i nadređenosti.19
No za Kelsena nije moguće ni razgraničiti jednu funkciju od druge jer je razlika između
stvaranja i primjene prava samo relativna zbog toga što je većina pravnih akata produkt
istovremenog stvaranja i primjene prava.20

3. SUDSKA FUNKCIJA KAO STVARANJE POJEDINAČNIH PRAVNIH NORMI
Prema Kelsenu, zakonodavna vlast ne obuhvaća cjelokupnu funkciju stvaranja prava,
nego jedan posebni aspekt te funkcije, stvaranje općih pravnih normi putem zakonodavnih
organa.21 Za Kelsena, u pravu ne postoje samo opće, nego i pojedinačne pravne norme koje su
produkt sudske i izvršne funkcije.22
Sudska funkcija (i izvršna) stvara opće pravne norme samo izuzetno, no takvo stvaranje
nije funkcija sudbene vlasti, nego je to zakonodavna funkcija sudbene vlasti.23 Za Kelsena,

18

Ibid., 259-260.

19

Ibid.

20

Ibid.

21

No Kelsen naglašava kako ne postoji pravni poredak u kojem su sve opće pravne norme stvorene

isključivo putem zakonodavnog organa, nego da postoje opće pravne norme stvorene putem sudskih i izvršnih
organa (uredbe, odluke itd.). Kelsen ističe kako se stvaranje takvih općih pravnih normi obično pogrešno smatra
funkcijom sudbene ili izvršne vlasti. Takvu djelatnost Kelsen naziva zakonodavnom funkcijom sudbene ili izvršne
vlasti. Kada ustav stipulira načelo diobe vlasti, uvijek postoji samo jedna zakonodavna funkcija koja je
raspodijeljena između nekoliko organa te u većini slučajeva samo jednom pridajemo naziv „zakonodavni“. No to
ne znači da on ima monopol na stvaranje općih pravnih normi, nego je njegov udio u stvaranju općih pravnih normi
najveći pa zbog toga dobiva naziv “zakonodavni“. Ibid.
22
23

H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 187.
Zakonodavnu funkciju sudbena vlast obavlja kada stvara precedentno pravo, kada je ovlaštena

proglašavati zakone protuustavnim, kada je ovlaštena poništavati propise zbog njihove protuzakonitosti. U svakom
od navedenih slučajeva sudbenoj je vlasti povjerena zakonodavna funkcija kojom ona, u pozitivnom smislu
(stvarajući precedentno pravo) ili u negativnom smislu (poništavajući opće pravne norme) utječe na skup
postojećih općih pravnih normi u pravnom poretku. H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, 249. i 262.
4

funkcija sudbene (i izvršne) vlasti je stvaranje pojedinačnih pravnih normi na temelju općih
pravnih normi koje su stvorene putem zakonodavne vlasti te „stavljanje u pokret“ sankcija koje
propisuju te pojedinačne pravne norme.24 Zakonodavna i sudbena (i izvršna) vlast samo su
različiti stadiji u dva usporedna procesa kojima se pravni poredak istovremeno stvara i
primjenjuje te konkretizira.25 Kelsen prvi proces naziva tzv. procesom samoregulacije pravnog
poretka,26 a drugi tzv. procesom sve veće konkretizacije ili individualizacije prava.27 Autori će
se, prateći tzv. proces sve veće konkretizacije ili individualizacije prava, zaustaviti na razini
sudbene vlasti te će objasniti njezinu funkciju stvaranja pojedinačnih pravnih normi.
Proces sve veće konkretizacije ili individualizacije prava započinje stvaranjem ustava
primjenom tzv. temeljne norme.28 U ustavu su sadržana generalna načela koja zakonodavna
vlast primjenjuje i konkretizira, stvarajući opće pravne norme (zakone).29 Zatim, sudbena vlast
primjenjuje i konkretizira opće pravne norme, stvarajući pojedinačne pravne norme (sudske
odluke).30 Opisani proces završava izvršenjem sudske odluke.31 Proces konkretizacije ili
individualizacije prava objašnjava Kelsenovu postavku iznesenu supra (pod 2.) prema kojoj ne

24

Ibid.

25

Ibid.

26

Prvi proces tiče se postavke da pravni poredak regulira svoje vlastito stvaranje – tzv. proces

samoregulacije pravnog poretka. Prema Kelsenu, regulacija pravnog samo-stvaranja očituje se u tome što svaka
viša pravna norma predstavlja “temelj valjanosti“ niže pravne norme, odnosno viša pravna norma propisuje barem
postupak donošenja niže pravne norme, a nerijetko i njezin sadržaj. Pravni poredak, zaključuje Kelsen, stoga nije
skup koordiniranih pravnih normi, već stupnjevit poredak različitih razina pravnih normi u kojemu viša razina daje
“objašnjenje“ valjanosti niže razine. H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), str. 62. i 63.; H. Kelsen, Čista teorija
prava (1960.), 155-156. i 178-179.; H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, 117-120. i 128.
27

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 66.; H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 188-189.; Opšta

teorija prava i države, 138-139.
28

Temeljna norma predstavlja transcendentalno-logičku pretpostavku, odnosno pretpostavkom njezine

valjanosti valjan je i pravni poredak na kojeg se ona odnosi. H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, 138-139.
Više o temeljnoj normi: H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 156-165.; H. Kelsen, Opšta teorija prava i države,
117-122.
29

H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 187-188.; H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.) 66. i 68.; H.

Kelsen, Opšta teorija prava i države, 136-138.
30

Ibid.

31

Ibid.
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postoji državna vlast koja samo stvara ili primjenjuje pravo jer sudbena vlast primjenjuje pravo
(zakone) da bi stvorila pojedinačne pravne norme (sudske odluke) kao što i zakonodavna vlast
primjenjuje pravo (ustav) da bi stvorila opće pravne norme (zakone).32 Kelsen navodi kako to
stvaranje niže pravne norme primjenom više može imati različite stupnjeve, no da se nikada ne
može dogoditi da se neki akt ne može više smatrati primjenom prava te da nikada ne može ići
tako daleko da se taj akt ne može smatrati aktom stvaranja prava.33
Prema Kelsenu, opće pravne norme vežu uz apstraktno određene uvjete izvjesne
apstraktno određene posljedice te da bi njihova primjena u stvarnom životu bila moguća, one
moraju biti individualizirane i konkretizirane u pojedinačne pravne norme putem sudbene
vlasti.34 Kada sudac pred sobom ima konkretan slučaj, onda on na njega primjenjuje opću
pravnu normu (zakon) koju je utvrdio kao odgovarajuću za konkretno činjenično stanje. Nakon
utvrđivanja opće pravne norme, sudac je mora individualizirati i konkretizirati, odnosno
konstatirati postoje li u općoj pravnoj normi in abstracto uvjeti u konkretnom slučaju da bi
sankcija, koja je određena u općoj pravnoj normi in abstracto, mogla biti izvršena in concreto.35
Sudac prvom konstatacijom automatski radi drugu konstataciju, odnosno spoznaje opću pravnu
normu koju treba primijeniti.36 Nakon te dvije konstatacije, sudac treba odrediti sankciju in
concreto koja je u općoj pravnoj normi određena in abstracto.37 Kelsen navodi kako su te dvije
konstatacije i određivanje sankcije intrinzične funkcije sudbene vlasti.38
Dakle, za Kelsena sudska odluka nema puki deklaratoran karakter.39 Zadaća suda se ne
sastoji u tome da pronađe i izrekne već ranije stvoreno pravo koje je u svojem stvaranju

32

Ibid.

33

Kelsen ističe kako postoje akti koji su samo primjena ili stvaranje prava – tzv. granični slučajevi. To je

spomenuti slučaj izvršenja sudske odluke, kod kojeg nema stvaranja prava te slučaj tzv. temeljne norme, kod kojeg
nema primjene prava. Ibid.
34

H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, 139-140.; H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 65-66.; H.

Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 189-190.
35

Ibid.

36

Ibid.

37

Ibid.

38

Ibid.

39

Ibid.
6

dovršeno.40 Pojedinačna pravna norma (sudska odluka) ima konstitutivan karakter, odnosno
ona nakon donošenja stvara pravno stanje koje nije postojalo prije nje.41 “Postojanje konkretnih
uvjeta u vezi s konkretnom posljedicom, u konkretnom slučaju, prvi put se utvrđuje sudskom
presudom“42, zaključuje Kelsen. U situaciji kada jedna osoba ubije drugu, činjenično stanje
predstavlja ubojstvo čovjeka, no samo činjenično stanje ubojstva ne povlači odmah pravne
sankcije (činjenica ubojstva u vrijeme počinjenja ne predstavlja ubojstvo u pravnom pogledu),
nego ono počinje pravno vrijediti i povlačiti propisane sankcije tek kada pravnim poretkom
nadležni pravni organ u odgovarajućem postupku “transformira“ činjenično stanje ubojstva u
pravno činjenično stanje ubojstva.43 “U pravnom svijetu nema činjenica 'po sebi', nema
apsolutnih činjenica – postoje samo činjenice koje su utvrdili nadležni organi po postupku kojeg
je propisalo pravo“44, kaže Kelsen.

4. SUDSKA FUNKCIJA KAO AKT SPOZNAJE I AKT VOLJE
U ovom poglavlju objasnit ćemo navedeno stvaranje pojedinačnih pravnih normi
analizirajući funkciju tumačenja i “pravne praznine“. Pokazat ćemo kako nije dovoljno da sud
samo spozna opću pravnu normu kako bi mogao donijeti sudsku odluku, nego je potreban akt
volje kojim sudac kreira pojedinačnu pravnu normu. Zatim, prikazat ćemo još veći stvaralački
stupanj suda u slučaju “pravnih praznina“ gdje je sud ovlašten popuniti “pravnu prazninu” jer
ne može utvrditi opću pravnu normu u konkretnom slučaju.

40

Ibid.

41

H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 189.

42

H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, 139.

43

H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 190-191.; H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, 139-140.

44

H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, 139.
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4.1. Tumačenje
U kontekstu tumačenja pravnih normi, za Kelsena, važno je nekoliko segmenata. To su
u prvom redu (ne)određenost pravnih normi (pitanje je li neodređenost kao takva određena
namjerno ili ne), višeznačnost pravnih normi i (takozvane) metode tumačenja.
Primjena prava, sadržanog u (apstraktnoj) pravnoj normi, u korelaciji je s tumačenjem
odnosne pravne norme. Kako je prikazano supra (pod 3.), Kelsen razumije stvaranje prava kao
stupnjevit proces, što posljedično utječe na problem tumačenja.45 Nastavno na to, on određuje
tumačenje kao “postupak duha“ koji prati pravo u procesu njegova (stupnjevita) stvaranja – od
višeg stupnja prema nižem.46 Iz navedenog proizlazi da kod primjene pravne norme na
konkretno činjenično stanje ne samo da se tumači opća pravna norma (ustav, zakon itd.), nego
i ona pojedinačna (sudska odluka, upravna zapovijed itd.).47 Pojednostavljeno rečeno, da bi
pravno tijelo (organ) primijenilo pravo, ono treba utvrditi smisao pravne norme; zapravo treba
te norme protumačiti.48 Također, Kelsen ističe da zadaća tumačenja pravnih propisa nije
rezervirana samo za pravne organe koji primjenjuju pravo, nego da pravne norme tumače i
pojedinci koji ih trebaju poštovati kako bi, shodno tome, mogli usmjeriti svoje ponašanje prema
pravno poželjnom cilju te na taj način izbjeći sankciju.49 Osim toga, pravne norme tumače i
pravni znanstvenici pri opisivanju pozitivnog prava.50 Razlikovanje između tumačenja tijela
koje primjenjuje propis i tumačenja koje vrši pojedinac te pravni znanstvenik novina je u
odnosu na Čistu teoriju prava iz 1934 godine.
Teško je zamislivo da postoji toliko determinirani propis koji ne bi zahtijevao tumačenje
(jer čak i “najodređenija“ pravna norma treba biti protumačena da bi je se primijenilo).51 Kelsen

45

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 73. O tumačenju kao duhovnom postupku govori i u: H. Kelsen,

Čista teorija prava (1960.), 266.
46
47

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 73.
H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.). U kasnijem izdanju dodaje da se trebaju tumačiti i

međunarodnopravni propisi i običaji: H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 266.
48

H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 266.

49

Ibid.

50

Ibid.

51

Vidi: H. Kelsen, Opšta teorija prava i države, 149.
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napominje da određivanje nikad nije potpuno te da postoji permanentni zahtjev (manji ili veći)
za diskrecijskom slobodom, odnosno da norma višeg stupnja predstavlja tek okvir unutar kojeg
treba izvršiti akt stvaranja ili akt čistog izvršenja norme.52 Maločas spomenuta neodređenost
nižeg stupnja može biti namjerna ili nenamjerna. Govoreći o namjernoj neodređenosti, Kelsen
ističe da ona može biti sadržana u namjeri organa koji stvara višu normu, a nenamjernu
neodređenost povezuje prvenstveno s višeznačnosti neke riječi kojom je norma izražena.53
Iskustvo pokazuje da jaz između volje i njezinog izraza (manifestacije), nije nešto
neuobičajeno. Naime, životno je teško zamislivo da bi se podudaranje volje i izraza prometnulo
u apsolut. Kada Kelsen govori o toj diskrepanciji, razlikuje potpunu i djelomičnu. Potpuna
diskrepancija razumljiva je per se (disparatnost je takva da različiti pristupi dovode do oprečnih
rezultata), dok djelomičnu Kelsen određuje kao slučaj kada volja zakonodavca (ili namjera
stranaka u poslu) označava barem jedno od mogućih značenja izraza.54 Najzad, neodređenost
pravnog akta koji treba donijeti može proizlaziti iz činjenice međusobnog nesuglasja
(antinomije) dviju valjanih pravnih normi.55
Iz neodređenosti nižeg stupnja proizlazi više mogućnosti primjene pravne norme.56
Norma koja se treba primijeniti predstavlja samo okvir za primjenu, a taj okvir (unutar kojeg je
pruženo više mogućnosti) utvrđuje se upravo tumačenjem.57 Slijedom navedenog, Kelsen kaže
da se tumačenjem norme (primjerice zakona) može doći do više različitih odluka, no samo ona
norma osnažena sudskom presudom postaje pozitivno pravo.58 Kelsen iznosi kritiku
tradicionalne pravne znanosti, govoreći kako ona odriče volju tumaču u procesu tumačenja te
da taj proces svodi na ratio, odnosno na intelektualni čin.59 Nastavno na to, ističe da je starije

52

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 74-75. Isto i: H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 267.

53

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 75. Isto i: H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 268.

54

Ibid.

55

Ibid.

56

Tako pravni akt kojim se norma primjenjuje odgovora: a) jednom ili drugom (jezičnom) značenju, b)

volji normotvorca ili izraza koji je on odredio da se primjenjuje, c) jednoj ili drugoj od dviju normi koje si
proturječe, d) odluci kojom su se dvije norme koje si proturječe međusobno ukinule. H. Kelsen, Čista teorija prava
(1934.), 75-76.
57

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 76.; H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 268.

58

Ibid.

59

Ibid.
9

shvaćanje išlo toliko daleko da je i funkciju zakonodavca svelo na objavljivanje normi koje su
već stvorene u prirodi, odnosno od Boga.60 Nastavljajući se na diskrepanciju volje i izraza,
zaključuje da ne postoji neki objektivan kriterij kojim bi se odredilo koje je značenje norme
ispravno61 pa zato ispred sintagme “metoda tumačenja“ stavlja predmetak – takozvane. Dodaje
da se aktom stvaranja odlučuje o tome koji je interes pretežniji, s obzirom da norma (odnosno
sustav normi) po sebi nije jednoznačno određena, nego iz nje proizlazi više mogućnosti.62
Zanimljiva je Kelsenova poredba korelacije ustav-zakon i zakon-pojedinačni pravni akt.
Naime, Kelsen kaže da kao što tumačenjem ustava (a poznato je da ustav sadrži tek načelne
norme koje je potrebno razraditi zakonom) ne možemo doći do jednog ispravnog zakona (jer bi
to onda pretpostavljalo da postoji samo jedno zakonsko rješenje), tako ne možemo ni očekivati
da bismo tumačenjem zakona mogli doći do jedne ispravne sudske odluke.63 Zakonodavac
stvara pravo (zakon) temeljem ustava, a sudac stvara pravo (sudsku odluku) temeljem zakona.
Doduše, sudac u tom stvaranju nije toliko slobodan kao zakonodavac.64 Prema tome, razvidno
je da je dolaženje do norme (tumačenjem) i akt volje.65
Ono što držimo važnim kod Kelsenova poimanja tumačenja jest tvrdnja da ukoliko je
kod primjene norme potrebna dodatna spoznajna aktivnost, utoliko ta aktivnost ne predstavlja
spoznaju pozitivnog propisa, nego spoznaju normi: morala, pravednosti, državnih interesa i
tome slično, koje se tako uključuju u proces stvaranja prava.66 Tumačenje je osobito važno kod
“pravnih praznina“, no ne kako se pogrešno misli da tumačenje u tom slučaju dovodi do
primjene norme koja se tumači, nego suprotno, do njezina isključenja kako bi se na njezino

60

H. Kelsen, Opća teorija normi, Naklada Breza, Zagreb, 2015., izvorno objavljeno: 1960., str. 261.

61

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 77. Isto i: H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 269.

62

Ibid.

63

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 78. Isto i: H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 269.

64

Kao što je objašnjeno supra (pod 5.).

65

Ibid. Tako i u: H. Kelsen, Opća teorija normi, 240.

66

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 77. Isto i: H. Kelsen, Čista teorija prava (1960.), 270.
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mjesto postavila pravednija norma.67 Konačno, “tumačenjem se iz norme ne može izvući nešto
što u njoj već prije nije bilo sadržano“.68
Stoga, kada analiziramo proces tumačenja, primjećujemo da sudac mora najprije
spoznati opću pravnu normu koja se odnosi na konkretan slučaj, odnosno mora podvesti
konkretno činjenično stanje pod određenu ustavnu odredbu, određeni zakon, najopćenitije –
pod opću normu (akt spoznaje). S druge strane, ta opća norma koju je sudac spoznao,
predstavlja samo okvir unutar kojeg će sudac voljno djelujući odabrati jedno rješenje (akt volje).
4.2. Pravne praznine
Kelsen smatra kako u pravnom poretku ne postoje pravne praznine69, odnosno da ne
postoji takvo činjenično stanje na koje se ne bi mogao primijeniti neki pozitivnopravni propis.70
Naime, sudac (ili neki drugi organ), kada primjenjuje pravo, bez obzira na to je li utvrdio da se
na konkretno činjenično stanje treba primijeniti prisila ili pak da se prisila ne treba primijeniti,
uvijek postupa u skladu s vrijedećim (pozitivnim) pravom.71 Iz činjenice što pravna norma, ili
još bolje zakonodavac, nisu predvidjeli određeno ponašanje kao zabranjeno proizlazi naprosto
da je takvo ponašanje dopušteno.72 Kelsen stoga govori o “fikciji pravne praznine“ jer će
primjenjivač prava uvijek primijeniti vrijedeće pravo.73 “Prema tome, takozvana 'praznina' nije
ništa drugo nego razlika između pozitivnog prava i poretka koji netko smatra boljim,
pravednijim, ispravnijim“74, kaže Kelsen.

67

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 80.

68

Ibid., 82.

69

Kelsen uz “pravne“ razlikuje je i takozvane tehničke praznine, kojima se u ovom radu nećemo posebno

baviti. Prema Kelsenu, one se javljaju u slučaju kada zakonodavac propusti normirati nešto što je morao da bi se
zakon uopće mogao primijeniti. Više u: H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 81-82. i H. Kelsen, Čista teorija
prava (1960.), 197.
70

H. Kelsen, Čista teorija prava (1934.), 79. Isto tako: H. Kelsen, Opća teorija normi, 241.
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Razumljivo je da su kategorije “bolje“, “pravednije“, “ispravnije“ i tome slično,
relativne. Ono što je pravednije za jednog, nije nužno pravednije (a najčešće i nije) za drugog,
jer sporovi nastaju upravo zbog oprečnih interesa (a gdje nema sukobljenih interesa, tamo nema
ni potrebe za pravdom75). Također, razvidno je da u svakom pravnom poretku može doći (i
dolazi) do situacije u kojoj sudac ne može supsumirati konkretne činjenice ni pod koju
apstraktnu pravnu normu te se postavlja pitanje može li sudac “popuniti“ tu “pravnu prazninu“.
Kelsen navodi primjer Švicarskog građanskog zakonika76 koji suca ovlašćuje da u takvoj
situaciji donese odluku koja onda predstavlja volju zakonodavca.77 Dakle, sudac može stupiti
na mjesto zakonodavca, ali tek kada ga je zakonodavac na to ovlastio,78 no s obzirom na to da
ga je ovlastio, sudac kod donošenja takve odluke ipak primjenjuje vrijedeće pozitivno pravo
(bez obzira na to što možda u konkretnom slučaju on donosi odluku koja je utemeljena na
pravednosti, jer ta je “pravednost“ već sadržana u pozitivnom propisu).79 Ključna su pitanja na
koji će način i u kolikoj mjeri (i hoće li) zakonodavac ovlastiti suca na takvo postupanje. Naime,
svako takvo ovlaštenje ostavlja rizik da sudac primjenjuje to ovlaštenje i u slučajevima za koja
je (izvorni) zakonodavac želio da se primjenjuje njegov zakon, čime je direktno ugrožen temelj
svakog pravnog sustava – načelo zakonitosti.80 Zato je bitno da sudac primjenjuje gore
spomenuto ovlaštenje samo u onim slučajevima u kojima se zakon, mišljen od izvornog
zakonodavca, ne može primijeniti.81 Intencija zakonodavca je da sudac treba vjerovati da je
ovlašten pravnim poretkom stupiti na mjesto zakonodavca, no da istovremeno pravni poredak
ne propisuje slučajeve kada on to može učiniti.82 Samo u slučajevima “najjačih divergencija
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između zakona i vlastite pravne svijesti“ sudac će smatrati da stvarno postoji “praznina“,
odnosno da se radi o slučaju koji je zakonodavac propustio normirati, tako da nedostaje logički
smjer zaključivanja od općeg prema posebnom, koji postoji kod svake primjene zakona.83
“Primjena zakona, koja je ponekad – što se prosuđuje po procjeni primjenitelja prava – samo
pravnopolitički nesvrsishodna, prikazuje se kao pravnologička nemogućnost“84, zaključuje
Kelsen.
Kada sudac popunjava “pravnu prazninu“, on, kao i kod tumačenja, najprije spoznaje
opću pravnu normu, no ovog puta onu opću pravnu normu koja ga ovlašćuje na popunjavane
“pravnih praznina“ (ako ona postoji u pravnom poretku). S obzirom na to da je ta ovlašćujuća
norma načelnog karaktera, ona sucu ostavlja znatno širi okvir za stvaranje pojedinačne pravne
norme. Dakle, njegov voljni čin u ovom je slučaju još izraženiji nego kod tumačenja pa Kelsen
s pravom govori o sucu koji funkcionira kao zakonodavac.

5. SUDSKA FUNKCIJA KAO AKT VOLJE
U prethodnom poglavlju objasnili smo kako je sudska funkcija akt spoznaje (kojim se
utvrđuje opća pravna norma) i akt volje (kojim se kreira i stvara pojedinačna pravna norma).
No može se dogoditi da sudska odluka bude rezultat samo akta volje.
Prema Kelsenu, u pravu vlada logičko jedinstvo sustava normi, odnosno ne može se
dogoditi da je jedna norma protivna drugoj.85 Kelsen ističe kako bi taj navodni sukob normi bio
proturječnost u sebi jer se pravna norma koja ne bi odgovarala normi koja određuje njezino
stvaranje ne bi mogla smatrati valjanom, nego ništetnom.86 “Što je ništavno, to se ne može

83
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poništiti pravnim putem”, kaže Kelsen.87 Ako pravni poredak dopušta poništavanje norme, on
mora dopustiti njezinu objektivnu valjanost.88 Važno je naglasiti da o suglasnosti pojedinačne
pravne norme s općom pravnom normom odlučuje pravnim poretkom ovlašteni sudski organ
(koji je redovito u hijerarhiji sudova viši) u propisanom postupku.89 U slučaju kada niži sud
stvori pojedinačnu pravnu normu, onda je ta norma, neovisno o njezinoj valjanosti, objektivno
valjana sve dok je eventualno ne poništi viši sud.90 Međutim, sudski proces ne može biti
beskonačan te se mora odrediti tzv. sud posljednje instance koji će donijeti konačnu odluku
koja se više ne može osporavati.91 Kelsen zaključuje da davanje pravne snage odlukama suda
posljednje instance znači da taj sud može stvoriti pojedinačnu pravnu normu koja ima
utemeljenje u općoj pravnoj normi, ali i da može stvoriti pojedinačnu pravnu normu koja to
utemeljenje nema.92 Budući da je sud posljednje instance ovlašten pravnim poretkom, obje
norme čine logičko jedinstvo pravnog poretka.93 Kelsen naglašava kako i niži sudovi mogu
stvoriti pojedinačnu pravnu normu čiji sadržaj nije prethodno određen nekom općom pravnom
normom, no razlika je u tome što su takve pojedinačne pravne norme poništive.94 No protekom
vakacije i takve pojedinačne pravne norme postaju pravomoćne odnosno konačne.95
Prema tome, ne može biti apsolutne garancije da će pojedinačna pravna norma u svakom
slučaju biti u skladu s općom pravnom normom jer sudovi imaju mogućnost (i ovlast) donijeti
sudske odluke koje nemaju utemeljenje u pravu te stvoriti pojedinačne pravne norme koje su
rezultat samo akta volje. Kada i zašto će sudovi tako postupiti ne možemo sa sigurnošću znati,
no vjerojatno će tako postupiti kada spomenuta ovlašćujuća pravna norma nije predviđena u
pravnom poretku, a primjena bi vrijedećeg pozitivnog prava, u pozitivnom ili negativnom
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smislu, predstavljala nepravdu. Svijest o takvoj ovlasti bi se mogla i zloupotrebljavati, no
Kelsen ne propituje svrsishodnost takve mogućnosti, nego zaključuje da to suci mogu učiniti.

6. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE
Prikazom Kelsenovog shvaćanja sudbene vlasti autori zaključuju kako Kelsen tu
funkciju, u okviru svoga učenja o dvjema temeljnim državnim funkcijama – stvaranje i primjena
prava, načelno određuje kao funkciju primjene prava. No Kelsen naglašava kako ta razdioba
nikada nije apsolutna, nego da svaka vlast istodobno stvara i primjenjuje pravo. Tako i sudbena
vlast primjenjujući pravo istodobno stvara novo pravo, to jest pojedinačne pravne norme. Pri
tom stvaranju pojedinačnih pravnih normi, kao što smo pokazali, nije dovoljno da sudac samo
spozna opću pravnu normu, nego je, u skladu s Kelsenovom tezom o normi kao shemi
tumačenja, potreban i akt volje kojim sudac odabire jedno od mogućih značenja opće pravne
norme. Tako sudac, stvarajući pojedinačnu pravnu normu zapravo dostvara pravo. Konačno,
pokazali smo i kako u nekim situacijama (npr. popunjavanje pravne praznine i stvaranje
pravomoćne sudske odluke koja nema utemeljenje u općoj pravnoj normi) sudac može djelovati
kao potpuni kreator prava jer u tim situacijama nije (sadržajno) ograničen općom pravnom
normom.

Marko Ćušić, student, University of Zagreb, Faculty of law
Karlo Kožina, student, University of Zagreb, Faculty of law
KELSEN'S UNDERSTANDING OF THE JUDICIAL POWER
Summary
Contrary to the classical doctrine of separation of powers, Austrian legal theorist Hans
Kelsen claims that there are only two state powers and that what distinguishes them is their
function – law creation (legislative power) and law application (executive power). The aim of
this paper is to present Kelsen's view of the judicial power (function) which he situates within
the executive power and therefore defines its function as the application of law. However,
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Kelsen points out that the judicial power, in addition to applying the law, takes part in its
creation.
Key words: Kelsen, judicial power, gaps in the law, interpretation, separation of
powers
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