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§ 1 Уводне напомене
Проблем неуједначене судске праксе је присутан у српској јавности на
различитим ”нивоима”. Саме странке се жале да им је суд пресудио
супротно од неког другог суда или судије истог суда. Кроз одлуке о
уставним жалбама и представкама пред ЕСЉП грађани и стручна јавност
се информишу о заиста дивергентној пракси. На крају, и оно мало одлука
што се објави показује да различита судска пракса о истим правним
питањима постоји.
Зачуђујуће за лаике, али стање уједначене судске праксе никада није
било такво како се од лаика очекује. Униформност суђења је из разних
разлога недостижна (природа судског система; различити капацитети судија; недовољно јасне норме, или уопште потреба за попуњавањем правних празнина; поплава нових прописа). Она никада код нас није ни била
апсолутно уједначена, а није ни у упоредном праву.
Немогућност апсолутизације не значи да се не ради о проблему који је
инхерентан и који се не може залечити. Сасвим обратно, одавно се законодавац мучи, домаћи и страни, да ово питање реши тако што ће колико је
год могуће ублажити трауме, свести их на подношљиву меру. Читава историја процесног права и организације судства је у резултату инспирисана и
идејом о омогућавању уједначене судске праксе.
Данас вредност уједначене судске праксе има изгледа другу димензију
у односу на време од пре стотинак година. Тврди се да је то последица
права на правично суђење, које подразумева и право на правну сигурност.
Наравно, то је концепцијски тако, јер пре 100 година на европском континенту није ни постало такво право, тј. оно није било артикулисано. Али је
итекако постојала идеја о правној једнакости и правној сигурности, која
треба да се заштити кроз спречавање дивергентне судске праксе – неједнако суђење о истом.
Значај уједначене судске праксе принципијелно није исти у свим
државама. У системима који су стабилни и у којима традиционално судство ужива велик степен поверења грађана, случајеви диврегентне судске
праксе не урушавају толико општи имиџ правосуђа, али сигурно конкретно погођеним странкама јесте пољуљано поверење. Обрнуто, у средини у
којој суд баш и не ужива значајно поверење, сваки случај дивергентне судске праксе представља потрес.
Обезбеђивање уједначене судске праксе је, судећи по порукама из
Стразбура, одлукама УС, и последично великом ангажману свих у правосуђу (од министарства до ВКС), један од прворазредних циљева у домаћем
правном поретку. То није без разлога. Идеја уједначене судске праксе је
еманација уставног принципа правне сигурности и правне једнакости, и
странку која губу не боли ништа више од сазнања да је неко други у истој
ситуацији као она успео. Идеал судског поступка је високи степен предвидљивости, а то није ништа друго до стабилна и уједначен судска пракса.
У овом извештају ће се темељно разјаснити и испитати садашње стање
механизама који су усмерени на уједначавање судске праксе, па ће се у
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складу са добијеним резултатима учинити покушај да се предложе нека
решења која би била адекватанa – уставноправно и правнополитички.
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§ 2 Кратак историјски приказ
I. Краљевина Србија
Зачетак модерног правосуђа у Србији се везује за период средине XIX
века.1 Од значаја за питање уједначавања судске праксе је успостављање
Касационог суда, који је мењао своју улогу и надлежност све до 1865.
године када је коначно решено то питање. Тада је донет Закон о устројству
судова,2 којим је регулисан и положај овог суда. Уз то, значајни су и
процесни закони.
Опште узев, и то је ноторна чињеница, за упоредноправни узор је узет
француски модел врховног суда. То је био највиши суд у држави који није,
како се то тада говорило, вршио судску власт, јер није могао да преиначава
нападнуте одлуке, већ само да их поништава или ”одобрава”.3 То је последица преузимања фрацуског концепта који је и данас постојећи, с тим да је
његово постојање оправдано само историјски.4 Како год, Касациони суд је
имао законску улогу да кроз одлучивање о правним лековима обезбеђује
јединствену примену закона (§ 6). Поред тога, било је предвиђено у новелираном § 16 Закона о устројству Касационог суда, да се у општем заседању (то одговара данашњој општој седници) ”саветује” о томе ”како се има
разумети какав закони пропис о коме би се приметило да се у одељењима
[тадашњи назив за већа, прим. М. К.] касационог суда у сличним случајевима неједнако разуме и на случај односи (§ 8 грађ. зак.)”. Тако нешто се
вршило у форми начелног мишљења и објављивало се у службеном листу;
начелна мишљења су била обавезна за сва већа све док општа седница не
би на два своја састанка квалификованом већином донела другачији закључак, када би се обавестио министар правде који је требао да то питање
изнесе пред Народну скупштину. С друге стране, и министар правде је имао право да тражи од Касационог суда да да своје мишљење о тумачењу
закона.

1
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II. Краљевина СХС
Успостављањем нове државе и тежњом ка изградњи унитарног правног
система, јавила се и потреба за уређењем јединственог судског система.
Тај подухват је био веома тежак због правног партикуларизма. Но,
отпочета је основна замисао, манифестована већ у Видовданском Уставу
(чл. 110), да постоји један врховни суд за редовно правосуђе – Касациони
суд – који треба да обезбеђује јединствену судску праску на територији
целе државе. И поред таквог назива, овај суд више није био типолошки
1

Уп. Ракић-Водинелић, ПОП2, 34; Кулаузов, 13 и след.
закон се у складу са тадашњом номотехником делио у више делова, п а се зато овде
део који се односи на Касациони суд назива Законом о устројству Касационог суда.
3 Уп. Ђорђевић, Теорија I2 , т. 37, 147 и след.; за даљ а уп ућивања на тадашњу доктрину Кулаузов, 99 и след.
4 Уп. Kötz RabelsZ 37, 245 (250 и след.).
2 Овај
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касациони суд (француски модел), већ ревизиони суд (германски модел).5
До краја постојања ове државе, међутим, један Касациони суд није
формиран, већ су за своја подручја врховни судови 6 фигурирали као
одељења Касационог суда.
Закон о уређењу редовних судова је донет 1928, али је недуго за тим
донет нов Закон са истим називом.7 Што се тиче начина обезбеђивања
јединствене судске праксе, оба закона су иста. Она полазе од тадашњег
аустријског модела уређења врховног суда, па зато се уређује само
обезбеђивање уједначене судске праксе Касационог суда. У ту сврху су
биле успостављене посебне евиденције – збирка важних одлука и збирка
начелних одлука.
У збирку важних одлука се на основу решења једног већа Касационог
суда уносила његова одлука, заправо правно схватање које је заузео у њој
(§ 56). Ако би неко друго веће у свом предмету одлучило да одступи од од
схватања које је унето у збирку важних одлука, или би се догодило да два
већа донесу противуречне одлуке о неком питању које је није унет о у
збирку, а једновремено одлуче да се унесе, онда је председник Касационог
суда обустављао отправљање тих одлука и питање износио пред пуну
седницу Касационог суда (§ 57). Пуна седница је заправо била тело које се
образовало посебно за кривичне предмете и посебно за грађанске;8 обе су
бројале по 11 судија, а они су се бирали коцком за сваку годину унапред (§
48). Када би пуна седница одлучила, правно схватање се уносило у књигу
начелних одлука (§ 58). Ако би у неком предмету сви чланови једног већа
гласали да се одступи од одлуке о правном питању која је унета у збирку
начелних одлука, морали су да се уздрже од доношења одлуке и да траже
од председника Касационог суда да се то правно питање изнесе пред
редовну општу седницу, која решава правно питање (§ 60). Редовна општа
седница је била састављена од 21 судије, такође одређених коцком за сваку
наредну годину унапред.
Тотална рецепција аустријског модела се огледала и у овлашћењу
државног тужиоца да тражи да се одржи пуна седница Касационог суда на
којој би се дало мишљење о правном питању које спада у грађанске ствари,
а које су нижи судови различито правноснажно решили. Додатан услов је
био тај да се ради о стварима које према уређењу инстанционе надлежности Касационог суда ни не могу да дођу пред њега. Мишљења нису била
обавезна за ниже судове (§ 48 ст. 5 т. 4).

5

Исцрпно о стању партикуларног законодавства и активностима законодавних комисија
М. Чубински, Нове судске реформе (1925), 14 и след.
6 За подручје бивше Краљевине Србије Касациони суд у Београду; за подручје Бачке, Барање и Баната Одељ ење Б Касационог суда у Новом Саду; за подручје Срема и Хрватске,
без Далмације Сто Седморице у Загребу; за подручје Далмације и Словеније Одељење Б
Стола Седморице у Загребу; за подручје Босне и Херцеговине Врховни суд у Сарајеву; за
подручје бивше Краљевине Црне Горе Велики суд у Подгорици.
7 Закон о уређењу редовних судова за Краљ евину Срба, Хрвата и Словенац а из 1929, СН
20-X. У даљем тексту се цитира овај закон.
8 Уп. Цуља, ГПП КЈ, 60.
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III. Социјалистичка Југославија
Правосуђе и судски систем су се након Другог светског рата и промене
друштвеног и државног уређења нашли први на ”удару”. Успостављен је
већ 1945. године совјетски модел правосуђа који је добрим делом опстао до
распада СФРЈ. Улога судова је била промењена, и од судске власти која
пружа правну заштиту она је постала, као и све институције, орган
владајуће класе. Они су имали и васпитну и надзорну улогу, а требало је и
да прате друштвене појаве и односе.9 У смислу уједначавања судске праксе
то је имало значајан утицај. Прво, укинута је одмах тростепеност суђења и
уведен је совјетски правни лек – захтев за заштиту законитости,10 који
стоји на располагању не само јавном тужиоцу, већ и председнику суда. Тај
правни лек је био намењен заштити (социјалистичке) законитости, али је
свакако имао и значај средства за уједначавање судске праксе. Други вид
механизма је било заузимање правних ставова (прво названих упутстава)
од стране највишег суда, односно највиших судова република. Тако нешто
је преузето из совјетског права, иако је, како се види, постојало и у
предратном праву. У прво време су таква упутства била обавезна за ниже
судове,11 док су касније, према редакцијама закона, престала да буду.
До краја СФРЈ овај модел се није мењао. Врховни судови су одлучивали
о правним лековима, а поред тога су њихове опште седнице и одељења доносили разне правне ставове ван суђења. Слабљењем федерације, закључно са Уставом из 1974. врховна савезна инстанца је фактички изгубила
инстанциону надлежност,12 али је задржала надлежност ван суђења. Савезни суд је био надлежан да организује заједничке седнице са делегатима
врховних судова република и покрајина, на којима су се доносили правни
ставови.13 Прецизно законско уређење које би омогућавало уједначену судску праксу највиших судова, као што је то било у предратном праву, није
било познато. Републички пропис је заиста говорио о ”начелним правним
схватањима” ВСС која вежу сва његова већа, али није био законски уређен
поступак спречавања доношења одлука противних начелним ставовима.

9

Уп. чл. 2 Закона о уређењу народних судова из 1945, СЛ ДФЈ 67/45, 653; репрезентативно
Камхи, 53 и след.
10 Изворно назван ”надзорна ж алба”, уп. 9 и след. Закона о уређењу народних судова из
1945.
11 Уп. чл. 2 ст. 1 т. 7 Закона о установљењу и уређењу Врховног суда Србије из 1945, СГ
10/1945, 124; в. и Камхи, 34 са даљим упућивањем на теоријски спор.
12 Уп. Ракић-Водинелић, Ревизија, 62.
13 За п ериод СФРЈ в. чл. 33 и след Закона о Савезном суду из 1974, СЛ СФРЈ 21/1974, 615; за
период СРЈ в. чл. 25 Закона о Савезном суду из 1992, СЛ СРЈ 21/1992, 574.
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§ 3 Садашње стање ствари
I. Редакцијско стање
1. Закон о уређењу судова
1

Закон о уређењу судова (ЗУрС) полази од наслеђеног модела у домену
питања која се везују за уједначавање судске праксе. Пре свега, као и свој
претходник (ЗУрС из 2001), он дели надлежност највишег суда на
надлежност у суђењу и надлежност ван суђења. У прву спада одлучивање у
конкретним стварима (чл. 30). У другу пак, што се тиче теме овог рада,
спада обезбеђивање јединствене судске примене права и једнакости у
судским поступцима, као и разматрање примене закона и других прописа
и рад судова (чл. 31). У изворној верзији је стајало и доношење начелних
правних ставова, али је то Новелом из 2013 брисано, с позивом на то да
судска пракса није извор права.14 Ипак, законодавац није био доследан, па
је задржао одредбу о седницама одељења ВКС на којима се заузимају
правни ставови, који потом вежу сва већа одељења. Чл. 43 гласи:
Седница одељења Врховног касационог суда разматра питања из делокруга судских одељења.
Седница одељења сазива се и ако између појединих већа настане несагласност у примени прописа или ако једно веће одступи од правног схватања
прихваћеног у својој пракси или од правног схватања које су прихватила
сва већа.
Правно схватање усвојено на седници одељења обавезује сва већа у саставу одељења.

2

3

Такође, у надлежности опште седнице ВКС је садржана омнибус
надлежност да ”разматра примену закона и других прописа и рад судова”
(чл. 44).
С друге стране, у погледу свих других судова, њихова општа седница
(седница свих судија) разматра примену прописа којима се одређују питања из делокруга судова (чл. 41 ст. 1). На седницама одељења судова се
разматрају рад одељења и правна питања; одељења ПАС и ПрАС разматрају и питања важна за рад подручних судова (чл. 36). Заједничка седница
одељења се сазива када је за разматрање правног питања потребна сарадња најмање два одељења (чл. 40 ст. 1). Посебно је предвиђено да ПАС утврђује правне ставове ради јединствене примене закона из надлежности
привредних судова (чл. 26 ст. 2).
Од значаја је свакако да се у ЗУрС предвиђа и постојање одељења судске праксе. Оно се успоставља у судовима са већим бројем судија, у складу
са Судским пословником, и задатак му је да прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, те да обавештава судије и њихове помоћнике о правним схватањима судова (чл. 38).

14

В. Образложење Предлога Новеле 2013, 12: ”имајући у виду да Устав Реп ублике Србије не
познаје начелне правне ставове Врховног касационог суда као извор права на основу којег
се доносе судске одлуке. Уместо тога, прописано је да Врховни касациони суд обезбеђује
јединствену судску примену права и једнакост странака у судском поступку”.
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Новела 2013 доноси новину у погледу одржавања заједничке седнице
апелационих судова. Према новом чл. 24 ст. 3

4

апелациони судови одржавају заједничке седнице и обавештавају Врховни
касациони суд о спорним питањима од значаја за функционисање судова у
Републици Србији и уједначавање судске праксе.

На крају, одредба о објављивању одлука ВКС директно тангира проблем уједначавања судске праксе. Према чл. 33 ст. 1 одлуке овог суда од
значаја за праксу судова се објављују у посебној збирци, док се према ст. 3
истог члана све одлуке о правним лековима објављују на интернет страни
суда.

5

2. Пословници
Разрада питања везаних за судску праксу је уследила у пословницима –
Судски пословник и Пословник о раду и уређењу ВКС (Пословник ВКС).
Од значаја су пре свега одредбе о одељењу судске праксе, као и
евидентирању судске праксе од стране самих судећих тела. Наиме, оба
пословника стављају у дужност судећим телима (већима другостепеног
суда или већима ВКС) да приликом доношења одлуке треба да оцене да ли
правно мишљење изражено у одлуци треба да се унесе у евиденцију судске
праксе (чл. 195 реч. 1 Судског пословника; чл. 30 ст. 3 Пословника ВКС).
Одељење судске праксе има значајну улогу према пословницима. Наиме, њему се након израде одлуке шаље предмет, а оно испитује да ли је
одлука у складу са праксом суда или правног става одељења (arg. чл. 199,
200 Судског пословника; чл. 40, 41 Пословника ВКС). Ако нема примедби
одлука може да се експедује. У супротном, покреће се механизам који је
мање више исти у оба пословника – заустављање експедовања одлуке и
враћање предмета већу на ново одлучивање. У Судском пословнику (чл.
200) овакав је след:

6

7

Ако веће не промени одлуку, предмет се упућује председнику одељења ради изношења на седницу одељења, односно седницу свих судија.
Ако седница одељења већином гласова судија одељења, односно седница
свих судија већином гласова судија одлучи да се у одлуци одступило од
праксе суда, вратиће предмет већу ради преиспитивања одлуке.
Ако веће при поновном одлучивању не поступи у складу са правним схватањем одељења, спорно питање износи се на седницу свих судија.

Слично, али још компликованије је у Пословнику ВКС (чл. 41):

8

Ако веће не промени одлуку, предмет се доставља председнику Одељења
судске праксе, ради изношења на седницу тог одељења.
На седници Одељења судске праксе разматрају се разлози и примедбе руководиоца евиденције судске праксе и разлози већа због којих је веће
остало при својој одлуци, и доноси одлука да ли ће се предмет изнети на
седницу одељења у коме поступа веће које је донело одговарајућу одлуку.
Предмет се увек износи на седницу одељења, уколико на седници Одељења судске праксе није постигнут консензус.
Ако седница одељења закључи да се у одлуци одступило од усвојених
правних схватања и праксе суда, вратиће предмет већу које је донело
одлуку ради поновног одлучивања.
Ако веће остане при својој одлуци предмет се доставља Општој седници.

7
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3. Процесни закони
9

За уједначавање судске праксе су значајна оба фундаментална процесна
закона – ЗПП и ЗКП. У првом је превиђена тзв. посебна ревизија као
ванредни правни лек о којем одлучује ВКС само ако је то потребно ради
уједначавања судске праксе, новог тумачења права или да се размотре
питања од општег интереса, односно правна питања у интересу
равноправности грађана (чл. 404 ст. 1 ЗПП). У другом је новообликован ззз
као ванредни правни лек, који је сада на располагању и окривљеном. Он је
допуштен када се изјављује због повреде закона, у тачно одређеним
случајевима, само ако ВКС сматра да је реч о питању од значаја за
правилну или уједначену примену права (чл. 486 ст. 2 ЗКП).
II. Приказ модела према владајућем схватању (План активности ВКС)
1. Уводне напомене

10

11

Приказано редакцијско стање, а пре свега чл. 31 ЗУрС, ВКС је разумео на
следећи начин: одредба да ван суђења ВКС обезбеђује уједначену судску
праксу схваћена је тако да је овај суд позван да разради механизме у том
циљу. То је резултовало актом судске управе ВКС са насловом ”План
активности Врховног касационог суда ради уједначавања судске праксе”
(План активности ВКС).15 Овај акт има несумњиво нормативни капацитет,
јер се успостављају, макар и оквирна, правила.
Према овом акту, разликују се активности самог ВКС (део I), активности ради уједначавања судске праксе судова републичког ранга (део II),
апелационих судова (део III), и виших, привредних и основних судова (део
VI). Уз то спомиње се и ”хоризонтално и вертикално уједначавање судске
праксе” (део IV) и едукација (V).
2. Активности ВКС

12

У оквиру сопствене активности, ВКС издваја више различитих по природи.
А. Одлучивање о ванредним правним лековима

13

Иако се као начелно одређење истиче да ВКС уједначава судску праксу
”одлучујући о ванредним правним средствима изјављеним у појединачним
предметима, по одредбама процесних закона (ЗПП, ЗКП, ЗУпрС)”, додаје
се примерице набрајање које сужава поље деловања ради овог циља. У том
смислу то је само одлучивање о:
- посебним ревизијама
- ревизијама у радним споровима и у споровима из области рада ако је
захтев изражен у новцу преко ревизијског цензуса
- ревизијама дозвољеним по посебним прописима
- захтевима за заштиту законитости (у кривичној материји, у грађанској
по ЗПП 2004, и у управним споровима)

15

8
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- захтевима за преиспитивање правноснажне судске одлуке (у грађанској
материји по ЗПП 2011).

Већ овде треба приметити доста важну ствар – судска управа ВКС не
сматра да је одлучивање о ревизијама које су допуштене на основу ревизијског цензуса активност ради уједначавања судске праксе.

14

Б. Заузимање правних схватања
Традиционалну надлежност ван суђења, која је предвиђена у ЗУрС, како у
изворној верзији тако и у новелираној 2014, судска управа ВКС набраја као
активност ради уједначавања судске праксе. Појашњење за потребу за
заузимањем ставова је следеће: они се заузимају када постоје ”дубоке и
дугорочне разлике у судској пракси” као системски поремећај, који је
довео до кршења права на правну сигурност ли подрива поверење
јавности у правосудни систем.

15

В. Објављивање одлука донетим у ”репетитивним предметима”
Уз ову активност нема појашњења, али с обзиром на друге документе, ради
се о предметима који се заснивају на истом правном стању и битно истоврсном чињеничном стању. Углавном су то случајеви у којима је била допуштена посебна ревизија ради уједначавања судске праксе.

16

Г. Објављивање утврђених сентенци
Ради се о новоуспостављеном феномену, који нема формално покриће у
ЗУрС, већ га предвиђа Пословник ВКС. Поводом донете одлуке одељење
ВКС разматра да ли да, суштински, заузме правно схватање које је носеће у
тој одлуци. У том смислу, сентенца има исту правну природу као и став
одељења, јер не би имало никаквог смисла да је дискутује и одлучује о
сентенци на седници одељења, а да нема исти третман као и правни став.

17

Д. Саветовања
Последња активност је обухваћена кровним називом ”саветовања” која су
”посвећена спорним правним питањима”. То је с једне стране мултидисциплинарно расправљање спорних правних питања, што подразумева учешће судова републичког ранга, апелационих судова и теорије; спорна
правна питања ”имају право да кандидују сви судови”, а ВКС одлучује о којем ће се конкретно расправљати. С друге стране, то је Годишње саветовање судија које подразумева ”већи број учесника и тематске расправе по
округлим столовима”.

18

3. Активности других судова
У активностима других судова прави се разлика између судова
републичког ранга и апелационих судова, коначно и свих других.
ПАС има дужност да донесе сопствени годишњи програм активности
ради уједначавања судске праксе привредних судова, да организује саветовање ради јединствене примене закона, да обавештава ВКС о утврђеним
ставовима, да објављује своје одлуке на интернет страни и да периодично
9
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22

објављује билтен судске праксе. Оно што је изузетно нужно да се напомене
да је у ПАС, следећи ”традицију” својих претходника, успостављен систем
питања и одговора: судије привредних судова преко судске управе свог суда достављају питања о конкретним правним питањима, а онда се на седници одељења ПАС дају одговори и објављују се у СППС (Судска пракса
привредних судова).
УпС и ПрАС имају идентичне дужности. Њихова одељења судске праксе усаглашавају рад већа ових судова, иначе се и старају о јединственој
примени закона разматрањем спорних питања; треба да омогуће хоризонталну размену одлука између судија суда у седиштима и одељењима, да
обавештавају ВКС о спорним питањима, и да објављују своје одлуке на
интернет страни, односно кроз билтен судске праксе.
Апелациони судови, с друге стране, позивајући се на чл. 24 ЗУрС, требају да организују заједничке седнице по материјама (шири састав) или
заједничке седнице у ужем саставу – са делегацијама. У сваком случају,
предвиђа се да се ”спорна питања утврђују на основу реферата и кореферата о којима се изјашњавају судије сваког апелационог суда на седницама
одељења”; потом се реферати и кореферати шаљу ВКС, да би потом била
одржана заједничка седница у ужем саставу на коју се позивају ВКС и ПАС,
расправља се на основу реферата и кореферата учесника, и коначно доносе се закључци, који се потом шаљу ВКС на изјашњење. Уколико ВКС прихвати закључак, он обавештава апелационе судове и ПАС, и објављује га на
интернет страни ВКС заједно са пратећим материјалима (рефератима).
Супротно, ако ВКС не прихвати закључке, то значи ”да ће у конкретном
случају другачије судити, односно да ће утврдити правно схватање о спорном питању и објавити га”.
III. Резиме; постављање проблема

23

Ако се прилично опсежан План активности реконструише и поопшти,
могу се типолошки издвојити четири врсте активности усмерене на
уједначавање судске праксе.
1. одлучивање у конкретним предметима, тј. суђење; то је резервисано само за ВКС.
2. Заузимање правних ставова ван суђења; ту спада како активност ВКС,
тако и УпС, ПАС, ПрАС, закључно и апелационих судова, појединачно или
на заједничким седницама; право да провоцирају заузимање става – право
постављања питања – имају сви судови у зависности од конкретне хијерархије.
3. Саветовања на којима се дискутује о спорним питањима ”ради уједначавања судске праксе”, односно едукација ради уједначавања судске праксе,
што изгледа подразумева слушање предавања о спорним правним питањима.
4. Објављивање судске праксе на интернету и у билтенима судске праксе.

24

Имајући у виду апстраховане типолошке активности, у тексту који следи ће се проверити њихова уставност и учинковитост – колико је садашње
стање која је последица ЗУрС, пословника и Плана активности ВКС заиста
уставнокомфорно, а поврх тога колико је делотворно? При томе ће се нарочито узети у обзир параметри који су изузетно утицајни у домаћој
10
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стручној јавности – европски стандарди – посебно у аргументима који
стижу из самог судства. Упоредо с тим, међутим, методолошки исправно
ће се изложити домаће уставноправно стање.

11
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§ 4 Уставноправно сагледавање садашњег механизма уједначавања судске праксе
I. Претходно излагање о стварном стању уставних основа судске власти
1

Да Устав садржи норме о основама судске власти општепознато је. Полазећи од тога, у доктрини се на мање-више идентичан начин и третирају
уставна начела судства, као и уставна људска процесна права
(Prozessgrundrechte). Другим речима, чини се да се не иде даље од уставног
текста. За постављени циљ – проверавање уставности садашњег модела
уједначавања судске праксе – потребно је да се уставноправно третирање
судске власти постави на другачије догматичке основе. У центру пажње,
дакле, није de lege ferenda, већ постојеће, важеће српско уставно право,
гледано кроз другачије методолошке наочаре.
1. Појам, улога и носиоци судске власти
А. Појам

2

3

4

Одређивање појма судске власти није нешто што је актуелна тема у
српској доктрини, а може се рећи да није, гледајући из упоредноправне
визуре, била нарочито актуелна ни у југословенској. Уставно судство се у
целокупном периоду тим питањем није бавило. Све је то резултовало
данашњим стањем које карактерише махом избегавање ближег одређе ња.
То, међутим, није само теоријско питање, већ практично, јер од одговора
зависе овлашћења законодавца.
Нема спора у теорији и судској пракси, и то како домаћој тако и страној, да судска власт подразумева одлучивање у конкретним предметима. У
било којој од постојећих темељних догматичких варијанти,16 судска власт
је доношење ауторитативне одлуке у појединачном случају. То је схватање
и домаће уставноправне доктрине.17 Дакле, дилеме које постоје у теорији и
уставној судској пракси, за сада нису од значаја, и се могу оставити по
страни без заузимања става.
Да ли је судска власт заиста посебна државна власт, или је само поверена посебним органима, тиче се поделе власти. У социјализму и систему
јединства власти, судска власт је била само организационо одвојена од
друге две. У данашњем систему поделе власти, она је заиста посебан ентитет, једнако као и преостале две. 18

16

За одређивање појма судске власти у плодној немачкој доктрини, закљ учно са ставом
СУС в. BVerfGE 22, 49 (73 и след. са даљим упућивањима); за домаћу теорију, и кроз одређење појма судске одлуке, уп . Ракић-Водинелић, ПОП3, 43 и след., 100 и след. са даљим
упућивањима.
17 Уместо свих Р. Марковић, Уставно право17, 517.
18 Уместо свих Р. Марковић, Уставно право17, 517.
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Б. Улога
Ради објашњавања садашње улоге судске власти, тј, судова, нужно је
приказивање ранијег стања. Јер, улога судова је у социјализму била сасвим
другачија. Она није била само суђење, већ и надзорна и васпитна улога.
Неодвојиви део социјалистичког правосуђа, било совјетског модела,
било југословенског, јесте васпитна и надзорна улога судова, нарочито
врховног. Та темељна поставка је одмах прихваћена након Другог светског
рата, а преживела је растанак са СССР и постало је опште добро социјалистичког схватања правосуђа. Сви закони из тог периода, било савезни, било републички, прописују ту основну улогу. Пример из последњег социјалистичког закона о организацији судова Србије – Закон о редовним судовима из 1989 – треба то прегнантно да покаже. Његов члан 3 гласи

5

6

Судови прате и проучавају друштвене односе и појаве који су од интереса
за остваривање функције и дају скупштинама друштвено-политичких заједница и другим државним органима и самоуправним организацијама и
заједницама предлоге за спречавање друштвено опасних и штетних појава
као и предлоге за учвршћивање законитости и друштвене одговорности.

Овај закон је био кратког даха, јер је већ наредне године донет нов
Устав који је увео поделу власти, али и елиминисање ове улоге судова. У
њему више нема одредбе о надлежности судова да прате и проучавају
друштвене односе, па зато у Закону о судовима из 1991, који је донет као
последица нужности преобликовања организације судства у складу са
извршеним темељним уставним променама, исто тако нема више спомена
ове ”надлежности” судова. Па ипак, одређени континуитет постоји и у овом закону, а ослонац је у надлежности опште седнице ВСС да ”разматра
питања која се односе на рад судова, примену закона и других прописа (чл.
27 ст. 2 т. 5). То није праћење и проучавање општих друштвених односа,
већ суштински оних који се тичу рада судова и судија у суђењу. Тај континуитет је до данас одржан, и унапређен. Данас сваки суд, да ли општа седница, да ли седница одељења ВКС, има такву надлежност (аrg. чл. 36, 41,
43, 44 ЗУрС). Као врх леденог брега и враћање на давно, изгледа само начелно, напуштени концепт правосуђа, у садашњем Закону о прекршајима
(2013) се као надлежност другостепеног прекршајног суда предвиђа да он

7

прегледа и прати рад прекршајних судова, прибавља од судова податке и
извештаје потребне за праћење прекршајне праксе, примени закона и других прописа, праћење и проучавање друштвених односа и појава и податке
о другим питањима од интереса за остваривање њихове функције (чл. 100
ст. 6).

Овај заокрет законодавца се може схватити као манифестација воље да
сви инстанциони судови, а нарочито ВКС, треба да врше овакву надзорну
улогу, укључујући и то да кроз надзор ”прате и проучавају друштвене односе и појаве”. Јер, никаквог стварног разлога нема да се тако нешто поверава само другостепеном прекршајном суду. Тим пре би требали другостепени кривични судови да то чине, а нарочито ВКС уопште, јер је он на
врху пирамиде (arg. a fortiori).
Курс законодавца никако не одговара улози судова према Уставу. Зато
се никако не може прихватити да судска власт, данас, осим суђења, има
неку другу улогу. Она, прецизније њена тела попут опште седнице или
13
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10

11

седнице одељења, нису контролни и надзорни органи стално у покрету;
судска власт је како Гордана Станковић исправно истиче, ”неактивна
изван случајева које решава”.19
Већ овде треба истаћи, као закључак који се намеће спрам курса законодавца, да изгледа на ни после 17 година од напуштања социјалистичког
модела правосуђа није промењена његова парадигма у свести јавности.
Јер, нико се није ни запитао о примерености цитиране одредбе Закона о
прекршајима, нити о примерености омнибус надлежности опште седнице
суда, или одељења, да ”разматрају питања од важности за рад суда/судова
и примену прописа”.
Као закључак се намеће свакако да је уставна улога судова да пружају
правну заштиту, а то значи да само доносе одлуке у конкретним предметима.
В. Носиоци: уместо суда и судија – судећа тела

12

13

14

Уставна одредба означава као носиоце судске власти судове (чл. 143 ст. 1),
што се у доктрини већински схвата тако да је суд као орган носилац судске
власти. У томе нема нетачности, али је недовољно јасно.
Суд као појам је двозначан, што показује и домаће законодавство. С
једне стране он означава орган државне власти у свом организационом
јединству.20 На то се мисли у организационим прописима попут ЗУрС, и то
само онда када се мисли на суд као организациону целину. То је случај са,
примера ради, чл. 52, у којем се предвиђа да је председник суд одговоран
за правилан и благовремен рад суда.
С друге стране, појам суд означава заиста носиоца судске власти – in
concreto. То су све одредбе о надлежности, као и оне које у процесним законима спомињу суд. Исправно схваћено, није носилац судске власти суд
као орган у својој укупности, и на кога би се онда односи независност, већ
судеће тело сачињено од судија.21 Појам судеће тело (Spruchkörper) није
непознат код нас, али није до краја афирмисан, нарочито у уставноправној
доктрини. Судеће тело је једино које врши судску власт, јер мимо конкретног поступка она се ни не врши.22 Према садашњем стању позитивног
права, судећа тела су судија појединац и судско веће (трочлано или петочлано).
2. Независности судија

15

Устав на три места спомиње независност судова (чл. 4 ст. 1, 142 ст. 2, 149).
Независност судија је темељни постулат правне државе, без које она ни не
може да постоји. Она подразумева да су судије у вршењу судске власти
независне – да не стоје ни под чијим наређењима.

19

Г. Станковић ЗбНИ 34-35 (1994-95), 5 (6).
Уп. Wolf5, 27; Rosenberg/Schwab/Gottwald 17, § 20 бр. 2.
21 Уп. Wolf5, 27/28; Schilken6, бр. 48
22 Уп. међутим Ракић-Водинелић, ПОП2, 48 која заступ а тезу да су суд као орган, и судије
као субјекти, неодвојиви један од другог, носиоци власти.
20
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Независност судија се данас у Србији везује изгледа само за однос
према друге две власти. Свако спомињање овог уставног начела се завршава са причом о онемогућавању, пре свега извршне власти, мање законодавне, да утичу на судије приликом одлучивања. Исправно, међутим, независност судија подразумева и забрану утицаја на судије који долазе из
сопствених редова. То није само редовно и свакодобно изјашњавање у упоредном праву,23 већ и темељни став ВК и КСЕС.
КСЕС нарочито указује на овај аспекат судијске независности. Истиче
да се мора обезбедити и слобода од неприкладних утицаја који могу у неким случајевима да долазе од ставова, држања (attitude) других судија. То
значи да судије суде ”индивидуално”.24
Цитирано схватање преузима изричито ВК у свом темељном акту о судијској независности, па додаје да обезбеђење интерне независности не
игра ништа мање значајну улогу од обезбеђивања екстерне.25 Типолошки
ВК наводи два примера: први је издавање упутстава од стране врховног суда у бившим социјалистичким државама, без обзира да ли су она везујућа
за ниже судове или не;26 други су неформалне инструкције судија врховног
суда или било ког надређеног суда судијама из подређених судова. Како се
истиче,

16

17
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истина, судије нижих судова често траже инструкције од судија виших судова, нарочито оних из врховног суда. Ако је то тачно, онда мора да се заузме чврста позиција у Јерменији да би се обезбедило да судијска независност обухвати и независност од утицаја других судија. 27

Догматички до краја изведено, судијска независност подразумева да
судије које чине судеће тело доносе одлуку искључиво на основу свог става. Забрањено је свако утицање на судеће тело, ма одакле долазило, што
укључује и забрану утицаја који долазе из судске власти. Једном донету
одлуку може да мења само надлежни суд у законом предвиђеном поступку
по правним лековима.
Са судијском независношћу, принципијелно, нема везе питање да ли је
судска пракса највишег суда извор права или не. Јер, и у земљама које су
прецедентног карактера постоји судијска независност. Везаност за прецеденте је, у домаћој терминологији, само питање извора права. Судија који
је везан за прецедент највишег суда је исто тако независтан, јер је он независтан и када је везан за закон. Зато није чудно да КСЕС, што преузима и
ВК, истиче у резултату да судијска независност не искључује везаност судећег тела за раније одлуке (курз. М. К.) вишег суда.28
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20

21
23

Уп. само Seifert/Hömig/Hömig, GG5, Art. 97 бр. 3 са даљим упућивањима на праксу СУС.
CCJE (2001) OP N°1, бр. 66.
25 CDL-AD(2010)004, бр. 68 и след.
26 У начелном документу CDL-AD(2010)004, бр. 70 говори се о везујућим. У низу појединачних извештаја се и невезујући правни ставови ван суђења сагледавају као нешто што
угрожава судијску независност, а неки од њих се тиче уп раво Србије: CDL-AD(2017)019
[Jерменија], бр. 22; CDL-AD(2014)030, бр. 33 и след. [Грузија]; CDL-AD(2014)038, бр. 22
[Црна Гора]; CDL-AD(2013)005, бр. 103 и след. [Србија]; CDL-INF(2000)05, 4 [Украјина].
27 CDL-AD(2017)019, бр. 22 фн. 7.
28 CCJE (2001) OP N°1, бр. 66.
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На крају, које су границе судске власти – да ли сме да суди contra legem
или мора да остане у границама законодавчевих вредновања – опет стриктно нема везе са судијском независношћу. Тамо где се признаје такво
овлашћење судовима, они су и даље независни, али нису мање независни
судови на европском континенту који не смеју да креирају право преко
воље законодавца.
На основу реченог, судијска независност у српском уставном праву
подразумева да судећа тела које чине судије доноси одлуку онако како они
сматрају да треба. Другим речима, независност судије је постулат забране
утицаја на судеће тело. Да ли је судеће тело према уставу или законима везано за праксу највишег суда, односно да ли при доношењу одлуке сме да
прекорачи законско право, стриктно не игра никакву улогу у смислу независности.
Забрањено је утицање на судеће тело да се донесе одлука којом се пробија
lex lata граница, једнако као што је забрањено утицање да се донесе правилна одлука. У томе је смисао постулата независности. Он подразумева
да суд има право и да погреши ако хоће. Установа правних лекова због тога постоји. Забрањен је било који утицај, ма колико био ”племенит” циљ.

3. Везаност за закон; однос са судском праксом
23

24

Одредба чл. 142 ст. 2 Устава у делу који поред независности судија одређује
и да они ”суде на основу Устава, закона и других општих аката, када је то
предвиђено законом општеприхваћених правила међународног права и
потврђених међународних уговора” има двоструки значај. Пре свега то је
конституционализација каталога извора права. С друге стране, тиме се
јасно одређује и додатна граница судијске независности – судећа тела нису
везана за раније донете судске одлуке било ког суда. На тај начин се
одређује, заправо, прави садржај ”стварне независности судија” (sachliche
richterliche Unabhängigkeit).
Стварна независност судија у српском уставном праву значи да судеће
тело нема дужност да следи ни сопствену праксу. Утолико су ставови у
стручној јавности погрешни, јер сматрају да било која дивергенција значи
и повреду права на правично суђење. Но, и промена сопствене судске
праксе је подвргнута уставним ограничењима, кроз право на правично суђење, у том смислу да она мора да буде предузета на одговарајући начин.
Како то ЕСЉП истиче у више одлука, нужно је да се у том случају да
образложење због чега се одступа од дотадашње праксе, јер у супротном
постоји повреда права на правично суђење.
Овај суд [Врховни суд, прим. М. К.] је био дужан да обезбеди подносиоцу
представке детаљније образложење зашто у његовом случај је одлучено
противно већ постојећој судској пракси. 29

25

УС следи праксу ЕСЉП у овом сегменту, иако при томе не саопштава
смисао толико јасно. У сваком случају, он поништава одлуке ВКС којима се

29

Пресуда од 14.1.2010 – Atanasovski против БЈРМ 38615/03, бр. 38 са даљим уп ућивањима;
види и пресуду од 29. марта 2011 – Brezovec против Хрватске 13488/07, бр. 65 са даљим упућивањима.
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одступа од сопствене праксе, и због тога што није образложен разлог
одступања.30
Наслеђе којем смо још увек привржени у фокус код везаности за закон
ставља постулат ”законитости”, и то неретко ”стриктне законитости”. Иако овде није место за дискусију о томе, ипак треба рећи да управо то
наслеђе, заједно са слеђењем Келзенове школе, води не само погрешном
виђењу стварног, постојећег стања, већ представља кочницу развоја права.
Судови су позвани да развијају право кроз вршење судске власти, и то не
би смело да буде спорно. Оно што је најделикатније јесте дефинисање
граница развоја, а искуствено оне су флуидне. Но, то што су флуидне не
значи да судови не треба да попуњавају правне празнине у складу са вредновањима данашњег законодавца.31 Примери за тако нешто свакако да
постоје, али су гледано из упоредноправне перспективе, исувише ретки. Уз
то, сваки развој права код нас се заодене у лапидарно ”тумачење”, иако по
дефиницији попуњавање празнина, па и скривених, не значи тумачење,
већ корак даље.32
У сваком случају, уставни постулат везаности за предвиђене изворе
права подразумева забрану креирања права вршењем судске власти contra
legem.

26
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4. Право на законитог судију
А. Два концепта: право на природног судију и право на законитог
судију
Право на природног судију је француски концепт, који значи да
одређивање конкретног судије у предмету не сме да буде арбитрерно, он
не сме да буде одређен због конкретних странака. Настао је још у
револуционарно доба, и израз је, као и независност судија, постулата
очувања интегритета суда као независност органа. У том смислу, као што
се и данас говори код нас, и право на природног судију се везује за забрану
утицаја извршне и законодавне власти на одређивање конкретног судије,
боље речено, чланова конкретног судећег тела. Овако схваћено право
садржано је у ЗУрС (чл. 5). Већ овде треба да се нагласи да се ова одредба
не сме језички тумачити тако да судска власт може својевољно да
распоређује предмете.
Право на законитог судију (Anspruch auf gesetzlichen Richter; right to a
lawful judge) је, делом, наличје права на природног судију. Оно је, међутим,
догматички заокруженији и савршенији концепт. Тако схваћено право,
продукт германске доктрине, садржано је у већини европских устава, и то
да ли само као флоскула (”нико не може против његове воље бити лишен
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Одлука од 17.7.2014 – Уж 4612/11.
Уп. Prütting/Wegen/Weinreich/Prütting, BGB4 (2009), Einl. бр. 43.
32 Уместо свих Бидлински, Правна методологија (2011), 69 и след.
31
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права на законитог судију”, да ли као нормирање немачке доктрине која
тумачи ту флоскулу.33
Ово право је данас схваћено као ”суштински део правне државе”,34 и
стога не чуди да ВК томе посвећује дужну пажњу.35 Може се слободно рећи
да је правна држава заиста незамислива без овог постулата, а да је она неодвојиви део европских принципа и вредности о којима се говори у чл. 1
Устава.
Право на законитог судију значи да свако у његовом предмету има
право да у било ком степену одлучује судеће тело које је одређено на основу правила која су унапред предвиђена на довољно предвидљив начин. У
појединостима то значи: да су стварна, месна и инстанциона надлежност и
судеће тело одређени законом, а да је расподела предмета конкретним судећим телима, тј. њихов конкретни састав унапред одређен општим правилима на предвидљив начин,36 што подразумева забрану поделе предмета
без јасних критеријума;37 овлашћење председника суда, примера ради, да
сам расподељује предмете судећим телима, па чак и да је тако нешто предвиђено у правилима, противно је овом постулату.
Последње речено показује, дакле, да је право на природног судију
инкорпорисано у право на законитог судију.
Б. Право на законитог судију као уставно праву у српском правног
поретку

33

34

Изјашњавања у теорији, као израз екстремног позитивизма, негирају да је
уставно начело ”природног судије”, односно негирају уставно право
свакога на ”природног судију”, јер, Устав не садржи норму о томе.38 С друге
стране, чини се да је у домаћој теорији непознат концепт права на
законитог судију, па је зато логично што нико ни не признаје постојање
тог права у српском правном поретку, још мање уставном.
Питање је, међутим, да ли је то тако. Да би се показало да право на законитог судију постоји, треба да се разложе његови појединачни делови, и
да се за сваког од њих покаже да је загарантован Уставом, али и ЕКЉП.
33

За приказ европских устава који на један од наведена два начина п редвиђају право на
законитог судију в. Müßig, in: Scholler/Tellenbach (Hrsg.), Position un d Aufg abe des Richter s
nach westlichem und nach islamischen Recht (2007), 7 (8 и след.).
34 Уп. само Sowada, Der g esetzliche Richter in Strafverfahren (2002), 1 са даљим упућивањем
на судску праксу и теорију.
35 Уп. CDL-AD(2010)004, бр. 73 и след.
36 Уп. само Seifert/Hömig/Hömig, GG5, Art. 101 бр. 4 са даљим упућивањем на праксу СУС.
37 Уп. BVerfGE 95, 322 (329): појам законитог судије подразумева да се судија не одређује за
одређене конкретне случајеве, већ да појединачни предмет долази код судије насумиц е
на основу општих, унап ред предвиђених услова. Начело правне државе у виду права на
законитог судију стога забрањује одређивање судије од случаја тако да то буде супротно
нормативом апстрактно-генералном одређењу унапред.
38 Не могу се другачије схватити наводи да ”устав не п рописује право на природног судију”, а да се потом не заузима став о томе да ли ипак постоји то право иако тако нешто не
пише у Уставу, него као негирање постојања. То чине Р. Кандић, Судска власт у Републици Србији (2015), 143, очигледно следећи став Ракић-Водинелић (у: РакићВодинелић/Кнежевић Бојовић/Рељановић , Реформа правосуђа у Србији 2008–2012 [2012],
42).
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а) Одређивање надлежности конкретног суда као органа на предвидљив
начин
Надлежност суда се у домаћој доктрини схвата као један кровни појам који
обухвата све врсте надлежности – судску јурисдикцију, директну
међународну, стварну, инстанциону, месну и функционалну надлежност.
У чл. 143 ст. 2 Устава је изричито предвиђено да се надлежност судова
одређује законом, а у чл. 143 ст. 3 да су забрањени привремени, преки или
ванредни судови. С друге стране, право на правично суђење подразумева
да одлучује ”на закону заснован суд” (чл. 32 ст. 1 Устава; чл. 6 ст. 1 ЕКЉП).
То пре свега значи да се подзаконским актима не сме уређивати ова материја. Смисао је да се онемогући утицај извршне власти у овој области; она
не сме да мимо воље законодавца одређује који ће суд бити надлежан за
поједине ствари.39 То ипак није све. И законско уређење надлежности на
предвидљив начин је уставни императив. Прво, смисао одредбе није само
да се законски то уреди, јер се тиме не добија пуно. Грађани су заштићени
од недопуштеног упада извршне власти, али њихова позиција није у потпуности обезбеђена. Они морају да знају унапред, на основу закона, који
ће суд бити надлежан за конкретну ствар, и у ком степену. Дакле, смисао
је у предвидљивости, и то, кроз доктрину о приступу суду потврђује и УС,
када говори о инстанционој надлежности ВКС. Наиме, преузимајући судску праксу ЕСЉП, истиче да ограничење приступа највишој инстанци мора да буде установљено на предвидљив и транспарентан начин из кога
свакоме може бити јасно на који ће начин употребљавати ово ванредно
правно средство.40 Када се има у виду да је уређење допуштености (ванредног) правног лека ништа друго до уређење инстанционе надлежности
једног суда, онда се долази до тога, што је и даља разрада у пракси ЕСЉП,
да надлежност суда било које врсте мора бити уређена законом тако да је
предвидљиво за грађанина.
Не чуди, дакле, да се за гарантију суда ”образованим на основу закона”
(чл. 6 ст. 1 ЕКЉП), каже изричито да обухвата питање ”састава суда, његове
организације, као и надлежности”, те да је она основ за независност судства у демократском друштву.41 Другим речима, из перспективе концепта
права на законитог судију, право на правично суђење у делу гарантије ”суда образованом на основу закона” управо представља његову додатну
потврду. Према томе, прва компонента права на законитог судију је загарантована Уставом.

35

36

37

б) Одређивање типа судећег тела
У чл. 143 ст. 2 Устава се гарантује да се питање састава суда уређује законом. Састав суда у овом смислу значи ништа друго до судеће тело. Законом се мора одредити, а не подзаконским актом, које судеће тело (судија
39

Уп. ЕСЉП Zand против Аустрије, DR 15, бр. 69: организација судова у демократском
друштву не сме да зависи од дискреције извршне власти, већ мора да б уде регулисана
правом које потиче од парламента.
40 СГ 53/13, 128 (132).
41 Јакшић, Коментар ЕКЉП (2003), бр. 106 уз чл. 6 са даљим упућивањима.
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појединац или веће, укључујући и број чланова) у било којој инстанци у
једном поступку одлучује. И овде, као и код надлежности, смисао није само у томе да се то одређује законом, већ и судеће тело мора бити унапред
одређено законом на предвидљив начин. Све што је речено за надлежност
(горе бр. 36 и след.), и овде важи.
в) Одређивање конкретног састава судећег тела
39

40

41

Последња компонента права на законитог судију је расподела послова –
одређивање конкретног судећег тела, тј. његових чланова. Изричити
нормативни ослонац за то недостаје у Уставу. Захтевати и да се расподела
предмета ”законски” уреди је илузорно очекивати. То ни не тражи
доктрина о законитом судији. За њу је довољно да правилима које доноси
судска управа (годишњи распоред послова) буде на довољно предвидљив,
јасан начин одређен начин расподеле предмета. То свакако укључује и
забрану самовољног распоређивања предмета.
Без обзира на редакцијски дефицит, и ова гарантија је постојећа у нашем уставном праву. Она је неодвојиви део правне државе у којој се обезбеђује правна сигурност, независност и непристрасност судија. Нарочито
у погледу последње реченог, правило које би предвидело да нпр. председник суда без било каквих стварних критеријума додељује предмете директно доводи у питање непристрасност судећег тела. Владајуће схватање
појма ”непристрасности судија” полази од (и) објективног критеријума:
сама околност да се из визуре разумне странке јавља сумња у непристрасност судећег тела негира његову непристрасност. 42 Додељивање предмета
дискреционом оценом, па и без било какве лоше намере, у амбијенту српске правне културе и српских прилика, ствара код просечне, разумне
странке довољну сумњу у непристрасност. Јер, мора се поћи од домаће
правне културе и развијања аутономног, српског појма. Оно што без даљњег буди сумњу у непристрасност у земљи у којој влада неповерење према
судској власти, у земљи где је обрнута ситуација нема такав значај. Уверљиве резултате истраживања у којем се на непостојање (чврстих) правила
о расподели послова у врховном суду не гледа као на страно тело управо
због правне културе која подразумева висок степен поверења грађана у
судство даје страна теорија (примери Енглеске и Швајцарске).43
На основу реченог, постоји уставна гарантија постојања правила на
основу којих ће се на предвидљив начин вршити расподела послова унутар
суда, укључујући и забрану арбитрерног додељивања.
В. Закључак

42

Садашње домаће уставно право садржи право на законитог судију у
свим његовим елементима. Оно је постојеће право, и као такво је подобно
да буде предмет заштите кроз уставну жалбу. Уз то, УС може да врши кон42 Уп.

само УС од 14.4.2016 – Уж 461/14; М. К нежевић, Расправно начело у српском парничном поступку (2016), 409 са даљим упућивањима.
43 Уп. Eser, Der „gesetzliche Richter“ un d seine Bestimmung für den Einzelfall, in: Eser ua
(Hrsg.), FS Salger (1994), 247 (260 са даљим упућивањима).
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тролу уставности општих аката (закона и пословника) и са аспекта овог
уставног права, што значи да законодавац и подзаконодавац имају дужност да кључне ствари овог права уреде на тражени, уставнокомфоран начин.
5. Уставна улога ВКС
Дефицитарност уставне одредбе о улози, функцији ВКС, у складу са
владајућом оријентацијом правника у нас (готово екстремни правни
позитивизам) довела је до схватања да овај суд ни нема уставну улогу.
Према једном схватању, Устав је мањкав јер

43

не садржи ни један члан који образлаже зашто је тај суд [ВКС, прим. М. К.]
највиши и која је његова надлежност, не садржи ни посебан наслов који
би потврдио независност и неприкосновеност највишег суда. 44

С друге стране, и сам УС се прилично јасно изјаснио једном приликом
да не постоји уставна надлежност ВКС. Он сматра да ВКС, због тога што
нема уставне одредбе о томе, нема ни уставну улогу да обезбеђује јединствену судску праксу. То је само законска дужност, и то изгледа ван суђења.45
Питање је, како што је већ речено, да ли нешто што је важеће уставно
право мора да има покриће у изричитој редакцији Устава.
Ако се разложи аргументација УС, долази се до тешко схватљивих закључака. Наиме, ако ВКС нема уставну улогу, иако врши судску власт,
поставља се, пре свега, питање које су границе за законодавца? Доследно
примењујући схватање УС, граница заправо и да нема. Једина дужност за
законодавца је да успостави ВКС, а колико ће он имати судске власти,
ствар је законодавне политике. УС, наравно, тако нешто не истиче, већ се
води доктрином ЕСЉП, по којој највиши суд треба да се бави ”стварима
изузетне важности”. УС је заправо контрадикторан: ако је уставнокомфорно да се сузи доступност ВКС у смислу бављења само ”питањима од изузетне важности”, а да уједно он нема уставну улогу, онда нема ни параметра на основу којег ће се оценити in concreto да ли је уређење закона
уставнокомфорно. Јасно је да је УС кроз своју аргументацију, макар уопштено, демантовао свој став да ВКС нема уставну улогу у вршењу судске
власти.
У сваком случају, да ли се може другачије схватити уставна одредба да
је ВКС највиши суд (чл. 143 ст. 4), а која се налази у делу о судској власти,
ако не да је улога овог суда да кроз испитивање нижестепених одлука уједначава судску праксу? Обезбеђивање правилног пресуђења, у домаћој
доктрини ”обезбеђивање законитости”, иде руку под руку са уједначавањем судске праксе онда када судску власт врши један врховни суд. Сама
околност да је то један суд који покрива целу територију, и који је на врху
судске пирамиде, значи да он обезбеђује јединствено пресуђење – његова
је последња.46 Јер, да је његова улога само испитивање правилност пресу44

Т. Кандић (фн. 38), 136.
СГ 53/13, 128 (132 и след.).
46 Утолико је очигледно да је став Т. Кандић (изнад фн. 44), потп уно несхватљив и зачуђујућ; упоредноправно гледано она би морала да критикује и уставе Немачке и Аустрије, а и
45
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ђења, онда би такву улогу могли да остварују два или три ”врховна суда”,
сваки за део територије. Отуда не чуди да је одавно саморазумљиво у доктрини да је улога било ког врховног суда, који је један једини, да кроз
одлучивање уједначава судску праксу. 47 Да је уставна одредба ”да је један
суд највиши суд у држави” довољна да се изричито призна његова уставна
улога, показује аустријски пример. Тамошњи УС без било каквих дилема, и
спомена дефицита уставне одредбе, јасно истиче да је функција Врховног
суда да кроз суђење уједначава судску праксу.
Судска пракса Врховног суда има нарочит значај за тумачење норми грађанског и кривичног права (укључујући и процесне прописе) на основу
његове функције највише инстанце у грађанским и кривичним стварима
(чл 92 ст. 1 СУстЗ [Савезни уставни закон, нап. М. К.], која је успостављена
у интересу обезбеђивања правног јединства и правне сигурности. 48

48

49

Када се има у виду речено, онда је сасвим разумљиво и постављање
граница законодавцу. Он не сме да тако уреди правне лекове тако да ВКС
буде неприхватљиво недоступан, јер се тиме онемогућава остварење
уставне улоге. УС је то аргументовао на делимично други начин у контексту енормног повећања ревизијског цензуса у парничном поступку, и то
тако што је истакао да је ограничење приступа ВКС оправдано због установе правноснажности. Исправно је, међутим, пошао и од тога да постоји
и посебна ревизија, али то није довео у везу са уставном улогом ВКС, јер је
и негира. Да је био свестан уставне улоге ВКС, није ни требао да улази у
питање оправданости цензуса за ревизију: чак и да је постављен на милион евра, свеједно је то уставнокомфорно у амбијенту постојања посебне
ревизије. Једноставно: ”ствари од изузетне важности” су у парничном
поступку доступне ВКС, а то је пре свега уједначавање судске праксе. 49
Одређење да је уставна улога ВКС да кроз суђење уједначава судску
праксу је изузетно важна, јер пресудно утиче на схватање лоше редигованих норми законског права – ЗУрС. Доста несхватљиво законодавац је
одлучивање ВКС о правним лековима оставио без функције (чл. 30), а уједначавање судске праксе сврстао у надлежност ван суђења (чл. 31). Пошто
уставно право има примат над обичним, што води примату уставнокомфорног тумачења обичног права, чл. 30 ЗУрС заправо има следећу садржину, односно важеће српско право гласи:
ВКС ради обезбеђивања правилности одлучивања и уједначавања судске
праксе одлучује о ванредним правним лековима и о сукобу надлежности.

неке наше раније, у којима је једноставно, али довољно, предвиђено да постоји један највиши суд. Шта треба више од тога?
47 Уп. само М. Чубински (фн. 5), 15.
48 VfSlg 12409/1990.
49 Због тога с разлогом УС није прихватио консултативно мишљење Ракић-Водинелићке у
овом предмету, јер оно ни не види улогу посебне ревизије, што може да се врати на њен
став о природи тог п равног лека (доле § 7 бр. 8). Њега су следиле само две судије, в.
Издвојено мишљење СГ 53/13, 134 и след.
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II. Неуставност надлежности за заузимање правних ставова (надлежности ван суђења)
1. Уводне напомене
До данас се није покренуло питање уставности концепта ”надлежности
ван суђења” у виду заузимања правних ставова. То није био предмет
расправе ни у целокупном периоду бивших држава. Колико смо
информисани, ни у бившим југословенским државама у којима је опстао
овај модел, као заједничко југословенско наслеђе, није постављено ово
питање. Ова констатација може да се схвати на два начина: уставност је
неупитна, јер би се ваљда до сада она поставила као проблем; или, наслеђе
званично напуштеног схватања правосуђа (социјалистичко схватање) и
даље преживљава у номинално правним државама заснованим на подели
власти, у којима су судије независне.
Наше схватање се приклања другој опцији. Надлежност ван суђења је
неуставна, јер је противна подели власти и судијској независности, коначно и улози судова, нарочито највишег суда. Да би се показало и одбранило
речено, нужно је да се пре свега разложи изворник, а то је социјалистички
модел, који је и данас постоји. Ипак, пре тога је потребно да се догматички разјасни шта заиста значи заузимање правних ставова ван суђења.

50

51

2. Природа правних ставова и њихово дејство; међуисход: општи акт
судске управе – упутство.
Дискусија вођена у аустријској литератури, која је пресудно утицала на
тамошњег законодавца, од значаја је у погледу разјашњења природе
”надлежности ван суђења у виду заузимања правних ставова”. Утолико ће
се користи и резултати до којих се тамо дошло.
Заузимање правних ставова ван суђења подразумева да се седница одељења једног суда састаје и одлучује заузимајући став невезано за конкретан поступак. Другим речима, активност овог тела и одлучивање није
интегрални део конкретног поступка. Ако се и седница одржава због различитих одлука тог суда, то је реакција само post festum у односу на већ
донете одлуке, тиме и окончане поступке. Утолико решавање спорног
правног питања у смислу чл. 180-185 ЗПП ни не спада у надлежност ван суђења,50 и у даљем разматрању се не мисли на тај случај. На крају, сам назив
акта – правни став, правно схватање, правно мишљење, закључак, сентенца
– уопште није релевантан; разлике у називима не треба да утичу на суштину. Због тога овде говоримо о ”правном ставу” као скупном појму.
Не би требало да буде спорно да заузимање правних ставова не спада у
вршење судске власти,51 имајући у виду сам појам судске власти (горе бр. 2
и след.). Отуда и појам ”надлежност ван суђења” (чл. 31 ЗУрС), што прихва-

50

У том смислу и Бодирога, Нови Закон о парничном поступку (2012), 123 фн. 97, који
истиче разликовање правног схватања које је резултат решавања спо рног п равног питања
и ”обичног правног схватања” ГО ВКС.
51 В. само Г. Станковић ЗбоНИ 34-35 (1994-95), 5 (10).
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та и УС.52 Стога ”правни став” није судска одлука као тип правног акта.
Устав полази свакако од материјалног појма судске власти, и у њу спадају
само одлуке у конкретним случајевима – судске одлуке. Да се у домаћем
правном поретку полази од материјалног појма судске власти, тиме и судске одлуке, показује и уређење уставне жалбе – термин ”судска одлука” се
тиче само појединачне одлуке. На ово не утиче ни то што правни став доноси једно тело суда састављен од независних судија. Јер, нису сви акти
које донесе тела суда, састављена од судија, уједно и судске одлуке. 53
За доктрину није спорно да се заузимањем правних ставова ”креирају
опште норме”, у смислу да се конкретизују постојеће законске одредбе
кроз тумачење, или да се попуњавају правне празнине.54 Чини се да је то
неспоран смисао ове активности – саопштити општу норму. При томе се и
наводи да је ова активност слична законодавној,55 односно да је њоме ”суду
дато право да доноси опште норме и да тако изађе из домена своје функције и уђе у домен законодавца”.56 На крају, у погледу дејства овог акта се
редовно истиче да не обавезује судове, али да обавезује самог доносиоца –
већа одељења које је заузело правни став су дужна да га поштују. То је на
крају изричито речено у ЗУрС у погледу ставова седница одељења ВКС (чл.
43 ст. 3).
Све што је изложено с једне стране је тачно, али је с друге стране недовољно, јер се замагљује догматичка суштина овог акта, закључно с тим да
доктрина није ни поставила питање шта је заиста ”правни став” у номенклатури постојећих правних аката.
Правни став јесте доношење опште правне норме и има дејство у односу на чланове одељења, садашње или будуће.57 Суштина те опште норме се
не може одвојити од њеног дејства, и само тада се долази до одговора на
питање природе акта. Наиме, заузимање правног става значи следеће: у
свим случајевима када се у конкретном поступку јави ”тај и тај” правни
проблем, сва већа ВКС су дужна да га реше на ”тај и тај” начин. Дакле,
општа норма се не односи на заузети став по себи (тумачење или попуњавање правне празнине), већ на наредбу у вези са тим ставом. Управо због
тога је у аустријској доктрини био постигнут консензус о таквом схватању
– нормативност тог акта је у томе што дато мишљење о правном питању
постаје обавезујуће за чланове суда, а не зато што је протумачена норма
закона или попуњена правна празнина.58 Стога је свакако исправан став да
је активност на доношењу правног става, не слична законодавној, већ и
52 Уп.

СГ 53/13, 128 (133).
Годишњи распоред послова доноси председник суда, али то није судска одлука.
Пословник ВКС доноси његова општа седница, али то није судска одлука.
54 Водинелић, т. 326; Кошутић Зборник за теорију права 1978, 83 (87); Г. Станковић ЗбоНИ
34-35 (1994-95), 5 (10 и след.).
55 Кошутић Зборник за теорију права 1978, 83 (86); уп. већ Цуља, ГПП КЈ, 78
56 Г. Станковић ЗбоНИ 34-35 (1994-95), 5 (10).
57 Он обавезује не само судије које су учествовале у његовом доношењу, већ и све будуће
судије тог одељења.
58 Заправо, консензус је последица фокусирања на суштину, а правни став сам по себи, као
тумачење или попуњавање правне празнине ради слања поруке нижим судовима, уоп ште
није релевантан за ову дискусију; уп. Melichar, 85 и след. са даљим упућивањима.
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јесте законодавна (нормативна) активност. Она се само по дејству разликује од аутентичног тумачења закона, које је општеобавезујуће.
Да се било ком другом државном органу до Народној скупштини омогућава да доноси опште правне акте уопште није спорно. Огроман број активности управе је нормативног карактера. Зато и постоје општи акти
управе. То није уставноправно спорно, јер се то увек чини законском делегацијом: Народна скупштина, кроз закон, делегира органима управе доношење општих правних аката – прописа.59 И даље, доношење појединих
општих управних аката се поверава и судовима, тј. његовим телима. То је
управо део судске управе,60 која се према својој природи ни у чему не разликује од правосудне управе. Уставнокомфорно би било да се сва питања
повере органима управе, а не судовима.61 Наравно, из практичних разлога
је то немогуће, тј. нецелисходно.
Општи управни акти се према доктрини и позитивном праву (чл. 15
Закона о државној управи), деле према адресатима на оне који су уперени
према споља (правилници или наредбе), и који су усмерени унутра,
интерног су карактера (упутства). Када се то има у виду, не би требало да
буде сумње да је правни став општи акт судске управе, усмерен ка самом
телу које га је донело. Општи је акт, јер се односи на све будуће предмете у
којима се пред већима тог судског одељења појави одређено правно питање; пошто не делује споља, већ само у оквиру суда, то је интерни акт.
Дакле, то није ништа друго до упутство – упутство како судити. До таквог
схватања долази и аустријска доктрина у којој се овом питању посветила
велика пажња.62
Можда ће овај став деловати зачуђујуће, али ми не видимо другог начина да се доношење обавезујућег упутства како судити у одређеном случају квалификује, а то није успела ни озбиљна расправа у Аустрији. Позив
на природу sui generis је неподобан, јер он у већини случајева представља
само салваторну флоскулу којом се избегава давање одговора и заузимање
става. Tако нешто није на крају усамљен пример, јер и доношење Пословника ВКС представља општи акт судске управе. Према томе, као међуисход
да се резимира – правни став је општи акт судске управе; по својој природи ради се упутству.
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3. Неуставност на начелном нивоу
А. Аргумент поделе власти
Устав јасно полази од поделе власти, тако да се судовима поверава вршење
судске власти. Неминовно то већ буди сумње у уставност законског
одређења да судови ван суђења доносе опште управе акте. Јер, у Уставу се
уопште не спомиње да се судовима може делегирати управна делатност.
59

Уместо свих Милков, Управно право II3 (2003), 12.
Други део је доношење управних аката, које се поверава председнику суда.
61 Устав уоп ште ни не познаје категорију ”судске управе”, а још мање да гарантује њено
поверавање судским телима, што значи да њено поверавање министарс тву не би утицало
на независност судија; уп. за такво схватање у аустријској доктрини Melichar, 51 и след.
62 Уп. Melichar, 85 и след. са даљим упућивањима.
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Одсечан став да је било које законско делегирање управе делатности
судовима уједно и неуставно, није исправан, и представљао би непотребно
претеривање постулата поделе власти. Како се каже, тако нешто би било
противциљно тумачење уставне одредбе о подели власти. 63 У случају
нашег Устава, то би значило да је ЗУрС у делу у којем се поверава управа
судовима – традиционални оквир судске управе – неуставан. Засигурно да
се Уставу то не може импутирати. Међутим, то још не значи да је свако
делегирање управне делатности судовима уставнокомфорно. Пресудно
питање је везаност за вршење судске власти. По том критеријуму
заузимање правних ставова би свакако спадало у зелену зону. Но, управо
тај аргумент показује да се не ради о нечему што Устав допушта. Ради се о
актима судске управе којима се директно детерминише вршење судске
власти. Она је поверена судећим телима, која уживају независност. Дакле,
не може се већ с позивом на поделу власти делегирати надлежност за
доношење општих аката судске управе којима се директно утиче на
одлучивање, без обзира што их доносе судије. Судијама је као члановима
судећег тела уставом поверено да врше судску власт, али им није поверено
да кроз неко тело, које врши управну делатност, утичу на суђење. Због
тога је ”надлежност ван суђења” у овом виду несједињива са принципом
поделе власти.
За појашњење овог проблема веома је користан упоредноправни
екскурс из система који је нама итекако близак – Аустрија. Познато је да је
у ранијем периоду тамошњи Врховни суд (аВС) имао надлежност ван суђења – на захтев генералног прокуратора (пандан нашем рјт) он је доносио
правна мишљења о спорним питањима у пракси нижестепених судова. Ова
надлежност је укинута доношењем Закона о Врховном суду 1968. Међутим,
један институт радног права је, према схватању аВС, представљао надлежност ван суђења, дакле чисто давање мишљења. Радило се о захтеву за
утврђење садржине колективних уговора у посебном поступку, на захтев
легитимисаних лица (представници обе преговарачке стране). АВС је
покренуто поступак оцене уставности пред тамошњим Уставним судом
(аУС), истичући бројне аргументе, па и оне које указују да се ради о надлежности ван суђења. Захтев је одбијен, а сам контекст образложења аУС
је изузетно битан. Кроз читаво исцрпно догматичко образложење се јасно
види основна линија аУС, а то је да је надлежност ван суђења у виду заузимања голих ставова, ван суђења, противна тамошњем уставу, у којем је,
као и у нашем, реч само о судовима који врше судску власт, уз додатак
спомињања судске управе. Наиме, аУС на детаљан начин образлаже да
конкретна активност аВС, прописана законом, није надлежност ван суђења, већ конкретан поступак (ванпарнични) у којем се доноси одлука на
захтев странке, и која има капацитет правноснажности.64 У томе се види,
како је речено, јасан став, да би права надлежност ван суђења била противуставна. Јер, да није тако, због чега се аУС толико помучио да образложи став да је активност у питању вршење судске власти? Он би елеган-
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Тако Фашинг (Fasching), в. код Melichar, 93 фн. 179.
VfSlg 14709/1996.
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тно рекао: како год – и надлежност ван суђења и надлежност у суђењу –
уставнокомфорно је.
Нама се чини, иако смо до данас сасвим усамљени у укупној домаћој
јавности, да је ЗУрС, последично и пословници, неуставан у свим деловима у којима се прописује надлежност седница одељења и општих седница,
било као само ”разматрање правних питања” (чл. 36), било као заузимање
правних ставова (чл. 26 ст. 2, 43 ст. 2 и 3). Неупитност уставности овог
концепта у домаћој јавности је последица социјалистичког наслеђа и темељног става да се судска пракса уједначава ван суђења, што је делом
contradictio in adiecto.
На крају, не треба да се занемари константно напомињање ВК да је заузимање ставова ван суђења, пре свега врховних судова, неприхватљиво.
Разлог за такав приступ треба тражити управо у идеји о исправно схваћеној подели власти, у којој судска власт суди, и ништа више. Уз то, ВК с разлогом овакву активност везује и за питање независности судија. У том
смислу, ваља ”надлежност ван суђења”, која је према нама неуставна већ
због појма судске власти, испитивати и у контексту независности судија.
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Б. Аргумент независности судија
Заузимање правних ставова ван суђења представља кршење судијске
независности, и то не само у односу на судије чланове тела које их доноси,
већ, пре свега, у односу на судије нижестепених судова.
Свакако да ће основни аргумент против овог става бити тај да заузети
ставови нису обавезни за ниже судове. Он делује сасвим плаузибилно, али
када се стави у контекст, нарочито у идеолошку позадину изворног модела
и његово стварно значење, добија се сасвим другачија слика.
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а) Идеолошка позадина надлежности ван суђења ради уједначавања судске
праксе
На основу историјског приказа (горе § 2), могло би да се закључи да
”надлежност ван суђења” традиционална класична установа код нас –
постојала је и у Краљевини Србији, односно једно време у Краљевини
Југославији, и ”преживела” је револуцију и свеобухватну промену државног
и друштвеног уређења. У том смислу, рекло би се, револуционарна власт је
сматрала да је ипак тако нешто било добро.
Ова теза, међутим, не стоји. Надлежност ван суђења у послератној Југославији нема никакве везе са надлежношћу ван суђења пре рата. Она је
без икакве сумње последица совјетизације, тј. представља преузимање
совјетског модела. Ноторно је да је неограничено заузимање ставова ван
суђења совјетски модел. С друге стране, и то је пресудно, смисао надлежности ван суђења у послератној Југославији није само ”уједначавање судске
праксе”, већ има за циљ остварење једног од основних циљева социјалистичког правосуђа – остваривање васпитне и надзорне улоге. То је интегрални део концепта заузимања правних ставова. Он има двоструку адресу: то су грађани, који треба да саобразе своје будуће понашање, али и нижестепени судови. То је, слободно се може рећи, дисциплиновање нижестепених судова које није узроковано конкретном одлуком, што је смисао
27
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правних лекова, већ је давање опомене. То је надзор над судовима, заогрнут у флоскулу ”вођења судске праксе”.65 Без обзира на конкретно уређење,
у смислу да је јасније или мање јасно одређена улога и смисао надлежности ван суђења, не би требало да буде спора да је заједничко свим социјалистичким земљама, па биле оне чланице Варшавског пакта или не (Југославија), да је надлежност ван суђења имала овакав значај.
б) Природа данашње надлежности ван суђења: опстанак совјетског модела
правосуђа
69
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О томе да се врши васпитна и надзорна улога кроз изјашњавање одељења
ВКС, на први поглед рекло би се да данас не може да буде речи, с обзиром
да се судство и вршење судске власти више тако не схвата. Ипак, склони
смо да тако нешто релативизујемо, већ и због споменутог излета
законодавца у Закону о прекршајима. Уз то, омнибус надлежност опште
седнице и седнице одељења сваког суда у виду ”разматрања питања
везаних за примену прописа” додатан је разлог.
Класични примери за вршење надзорне и васпитне улоге су случајеви
у којима се изјашњава ГО ВКС у стварима у којима он, према садашњем
стању и његовој сопственој судској пракси, нема никакву инстанциону надлежност, а парадни пример је извршни поступак. Слободно се може рећи
да ВКС не сме да врши судску власт у том поступку. Јер, законодавац му то
одриче кроз непостојање правних лекова о којима он одлучује у овом
поступку (о томе да једно веће ВКС то изричито сматра доле § 5 бр. 5). Па
ипак, он заузима ставове по питању извршног поступка у различитим
облицима (правни став, закључак).66 Поставља се питање која је сврха
таквог изјашњавања ако не васпитна и надзорна у односу на нижестепене
судове? Јер, нема говора о самовезивању већа ВКС тим ставом када она ни
не поступају у тим поступцима. Тај општи акт судске управе не производи
никакво дејство. Да се заиста уједначи пракса није могуће, опет, из истог
разлога – уједначити праксу значи обезбедити заиста једообразно суђење,
што је могуће једино кроз суђење. Према томе, то је васпитавање судија,
вршење надзора над њиховим радом. Повод за изјашњавање је и погрешно
правноснажно одлучивање неких судија, а правни став је реакција на њих.
То није изјашњавање поводом одлуке на уставнокомфоран начин – преиспитивање кроз одлучивање о правном леку.
Чак и када има инстанциону надлежност суд који заузима правни став
врши исту улогу. Он суштински врши надзор над њему подређеним судовима, што представља и притисак на судијску независност. Како то ВК
управо у контексту судијске независности истиче,
док врховни суд мора имати овлашћење да укине или преиначи нижестепене одлуке, он не сме да их надзире.
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Управо је тако гласила улога Врховног суда ДДР, која се манифестовала и кроз заузимање ставова, што је био вид контроле и надзора (доле бр. 73).
66 В. само Билтен ВКС 1/2016, 255 и след.; 259 и след.; 261; Билтен ВКС 1/2015, 301 и след.; 304
и след.; 309 и след.; 318 и след.
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У систему судијске независности виши судови обезбеђују уједначену судску праксу на својој територији кроз своје одлуке у појединачним предметима (курз. М. К.).67

На крају, историјскокомпаративни екскурс се чини погодним да се
аргументује речено – да је надлежност ван суђења још увек надзор и контрола, коначно и васпитавање судија.
Совјетски модел уједначавања судске праксе кроз ставове ван суђења, и
то за тај циљ консеквентно успостављен, постојао је кроз целу историју
ДДР. Уставно и законски је било фиксирано да Врховни суд ”води” судску
праксу (Leitung der Rechtsprechung) на основу устава, закона и других
правних прописа ДДР, те да обезбеђује јединствену примену права свих
судова (изворни чл. 93 Устава ДДР из 1968). Та замисао је била даље манифестована управо на начин који постоји код нас. Према Закон о уређењу
судова ДДР, он је то чинио не само кроз одлучивање о правним лековима
већ доношењем смерница и упутстава од стране пленума, највишег органа
унутар Врховног суда. Он је био састављен не само од свих судија тог суда,
већ су његови чланови били сви директори среских судова (председници
судова другог ранга), државни тужилац итд. Колегијуми, који одговарају
нашим одељењима, су били задужени да прате судску праксу нижих судова
и да у складу са тим обавештавају президијум Врховног суда како би он донео решења о правним ставовима у периоду између седница пленума
(изворни §§ 20, 36-42 Закона о уређењу судова ДДР).
Након мирне револуције јесени 1989 и пада Берлинског зида, измењен
је Устав ДДР тако да су елиминисани сви обриси социјалистичког поретка, а на удару се итекако нашао концепт уједначавања судске праксе и
уставна улога Врховног суда. Основно начело везано за правосуђе у изменама Устава (Закон о начелима устава из 1990) је носило назив ”Независно
судство” (чл. 5), и гласило је:
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(1) Свакоме је отворен правни пут у случају да је повређен у свом праву од
стране јавне власти.
(2) Судије су независне и потчињене су само уставу на основу овог уставног закона и законима. Оне не подлежу никаквом надзору државних или
друштвених органа. Управљање судском праксом нижих судова од стране
виших није дозвољено.

Последица ове одредбе је било фактичко укидање свих надлежно сти
Врховног суда ван суђења, у складу са императивом Закона о начелима
устава. Мало потом донет је нов уставни закон о променама Закона о уређењу судова, у којем су изричито брисане одредбе о таквој активности,
штавише, брисана је и начелна одредба о улози Врховног суда у смислу ”обезбеђивања јединствене примене права” кроз заузимање ставова.
Шта овај потез све говори? Прво, да је за суштински концепт правне
државе у којој су судије независне, недопустиво да се ван суђења доносе
правни ставови који су обавезни за све судове. Друго, међутим, да је и доношење таквих правних ставова без обавезног дејства неспојиво са правном државом у којој су судије независне. Јер, да је то био прихватљив и
пожељан механизам, не би се комплетно елиминисао. Ради се о темељној
67 CDL-AD(2010)004,
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идеји која је консеквентно била спроведена у тадашњој СР Немачкој (Западној Немачкој), а то је да било који суд, па био то и врховни, може само
да суди и ништа више; да је заузимање правних ставова вид притиска на
судије, али и својеврсног надзора над њима, што је неспојиво са постулатом независности судија. Јер post festum реакција на њихове грешке, што је
управо повод да се заузме став, а ван конкретног предмета у којем поступка Врховни суд, није ништа друго до вршење надзора над њима.
На примеру ДДР и њеног преобраћања у правну државу са независним
судијама се видело да је врху приоритета било елиминисање утицаја
Врховног суда ван суђења. Заправо, ако се чита пажљиво цитирани чл. 5
Закона о начелима устава, није само надлежност Врховног суда ван суђења
апсолутно неприхватљива, већ било чија. Једном речју, тај концепт је схваћен као фундаментално супротан постулату независности судија.
в) Племенитост vs. природа активности

78

Констатација да је заузимање правних ставова ван суђења вршење надзорне и контролне улоге судова на први поглед грубо звучи, јер се недвојбено
импутира намера судовима да врше ту улогу. Све што је речено је виђење
постојећег модела из угла независности судија. Дакле, ми не тврдимо да се
правни ставови заузимају увек са таквом намером, али они имају ту природу. Засигурно је да је огромна већина ставова заузета да би се, у крајњој
линији, олакшало нижим судовима, али и да би се решили (потенцијални)
конфликти између већа ВКС, или других судова чија одељења заузимају
правне ставове. Међутим, тај ”племенит циљ” не екскулпира концепт који
је неуставан. Због успостављеног модела питања и одговора као модуса
заузимања правних ставова, нажалост, потврђује се прелиминарна теза да
судови ипак врше васпитну улогу.
г) Посебно о правним ставовима кроз ”одговоре на питања” нижих судова:
институционализација васпитне улоге судова
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Познато је да овај приступ одавно има другостепени суд за привредне
ствари, с обзиром да га је успоставио још ВПС, а преузели су га и унапредили по волумену његови наследници (ВТС и ПАС). Сада је ово стање
институционализовано кроз План активности ВКС. Сваки суд може да пита надређени суд за правно мишљење, и то се подржава. Резултат је познат, а то је поплава питања упућених ПАС, ПрАС, апелационим судовима,
а изгледа и ВКС, последично и одговора утврђених на седницама одељења.
Створени образац је незамислив у правној држави у којој су судећа тела независна, а у овом контексту то значи и одговорна. Постулат независности судија подразумева не само брану од спољашњих утицаја, већ и самосталност и одговорност судећих тела. Грубо звучи, али је тако – ако судије нису дорасле тој функцији, па се зато обраћају за помоћ судијама
надређених судова, онда не треба трошити речи о стању судске власти.
Како је већ речено, за ВК је недопустиво тако нешто, а она се изјаснила се
за случај да има само сазнања о неформалном тражењу инструкција у јед-
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ној држави.68 Корак даље који је предузет код нас – институционализација
туторисања нижестепених судија – потпуно је мимо свих ”европских стандарда”,69 о којим се толико паушално прича и инсистира на њиховој
”имплементацији”. Оно што је много битније за нас јесте да је тако нешто
несједињиво са сликом судије коју Устав има пред очима. То је слика независног и одговорног судије, то је слика судије коме не треба туторство.
Супротно, данашња слика је, судећи по поплави и легији постављених питања и њиховој садржини, неспособан и/или конформистички судија, који
на крају и из егоистичких разлога неће сам да пресуди, онако како сматра,
већ тражи помоћ одозго.70 То је модел патерналистичког правосуђа, у којем судија изгледа не суди индивидуално, него му треба васпитач. Отуда
констатација да се нимало нисмо одвојили од совјетског модела правосуђа. Судови и даље имају васпитну улогу, сада само у односи на ниже судове. Они ”воде”, ”управљају” судском праксом ван суђења.
На крају, аргумент да саме судије то траже, дакле да добровољно скидају вео независности и траже помоћ, односно да надређени судови не
врше притисак, губи снагу када се пође од тога да се судија своје независности и одговорности не сме одрећи. Да је тако, онда би било сасвим замисливо и да се уведе вештачење о правном питању домаћег права.
Супротно, одавно се полази од тога судеће тело суверено решава правна
питања. То је релативизовано постојећим приступом, јер како се може видети из већине постављених питања, судије не презају да траже помоћ на
овај начин у текућим предметима! Како другачије схватити следеће питање:
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Између тужиоца као купца и туженог као продавца закључен је уговор о
купопродаји одређене робе.
Тужилац (купац) је поставио тужбени захтев којим тражи да се утврди да
је тужилац власник одређене количине робе по наведеном уговору, што је
тужени (продавац) дужан да трпи.
У току спора тужилац је преиначио тужбу, тако што је поред наведеног
захтева тражио и испоруку предметне робе.
Тужени је у току поступка, након преиначења тужбе, истакао приговор
застарелости у погледу захтева за испоруку робе (кондемнаторни захтев).
Како ценити приговор застарелости, односно како рачунати рокове застарелости? Да ли у односу на моменат када је постављен првобитни захтев
или у односу на моменат када је преиначен тужбени захтев? 71

На основу реченог, не само да је заузимање правних ставова противуставно, већ је оно дубоко противуставно онда када је то резултат постављања питања од стране судија нижих судова. То нема никакве везе са ”уједначавањем судске праксе”, јер се у готово свим постављеним питањима

68

CDL-AD(2017)019, бр. 22 фн. 7.
У вези са тим, уп. већ споменути став КСЕС за овај проблем: „’судије треба да имају
неспутану слободу да реше предмет непристрасно, у складу са њиховом савешћу и интерпретацијом чињениц а, као и схватањем меродавног права’ (Препорука бр. Р [94] 12, начело I [2][d]). Ово значи да судије то чине индивидуално.”
70 Ноторно је да судије упућ ују ова питања да би сазнале за став инстанциног суда и себи
обезбедили још једну потврђену одлуку, с обзиром да се тако они оцењују.
71 СПТС 3/2006, 16 и след.
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уопште не наводе одлуке инстанционих судова које су дивергентне, већ се
тражи пуко мишљење надређеног суда. Да се тиме не уједначава пракса,
очигледно је увек када одговоре дају другостепени судови у материји у којој ВКС врши судску власт. Или када један другостепени суд даје одговор
на питање, па био то и ПАС који покрива целу територију земље.
Да ли је појмљиво да ПАС даје одговор на питање из облигационог права,
и да се каже да тиме ”уједначава праксу”, када исто питање решавају виши,
односно апелациони судови? Или било које питање парничног или
извршног права које није ексклузивно за привредне ствари, а њих је јако
мало? Правосудни простор у Србији је јединствен, и једнако вређа правну
сигурност различито поступање два виша суда, као и различито поступање једног вишег суда и ПАС.

4. Неуставност стварног механизма ”уједначавања судске праксе”
кроз заузимање ставова
А. Увод у проблематику: разрада механизма кроз пословнике
83
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Сама законска одредба да заузети правни став везује сва већа је свакако
недовољна да би се остварио прокламовани циљ – доношење уједначених
одлука. ЗУрС ћути о овом фундаменталном питању; чл. 43 ст. 2 се не односи на механизам поштовања правних ставова, већ на реакцију у погледу
одступања post festum – каже се да се сазива седница одељења када једно
веће одступи од правног схватања која су прихватила сва већа, а да би
дошло до тога веће треба да донесе одлуку. Нешто што је постојало у предратном праву – стари аустријски модел – да одељење судске праксе сигнализира председнику највишег суда да је донета дивергентна одлука, па
да експедовање он зауставља, очигледно да није прописано у закону.
Ипак, у Пословнику ВКС се разрађује концепт спречавања одступања
од ставова одељења, суштински управо на споменути предратни, стари аустријски начин. У њему се предвиђа да се донета одлука прво упућује у
одељење судске праксе, које контролише усклађеност са правним ставовима и праксом суда. Изричито је предвиђено да се одлука предаје писарници ради експедовања тек ако ”евиденција судске праксе нема примедбе
и потпише налог за отпремање предмета”. Ако има примедбе, а то је да се
у донетој одлуци одступило од заузетих правних ставова или праксе суда,
писаним образложењем руководилац судске праксе указује судећем већу
на то, што води томе да ”председник већа поново износи предмет на седницу већа” (чл. 41 ст. 1). Ако веће не промени одлуку, предмет се доставља
председнику одељења судске праксе ради изношења на седницу тог одељења (чл. 41 ст. 2), на којој се ”разматрају разлози и примедбе руководиоца
евиденције судске праксе и разлози већа због којих је веће остало при својој одлуци, и доноси се одлука да ли ће се предмет изнети на седницу одељења у коме поступа веће које је донело одговарајућу одлуку” (чл. 41 ст. 3).
Предмет се увек износи на седницу одељења уколико на седници одељења
судске праксе није постигнут консензус (чл. 41 ст. 4). Па онда, ако седница
одељења закључи да се у одлуци одступило од усвојеног правног схватања
и праксе суда, предмет се изнова враћа већу које је донело одлуку ради
поновног одлучивања (чл. 41 ст. 5). Коначно, ако веће остане при својој
32

У ј е д н а ча ва њ е су д ск е п р а ксе у Р е п у б л и ц и С р б и ј и – с т а њ е с т в а р и и п р е д л о з и з а
реформу

одлуци – по други пут (sic!) – предмет се доставља општој седници (чл. 41
ст. 6). Идентичан механизам је предвиђен и у Судском пословнику који се
односи на другостепене судове (чл. 199 и 200). Кључно питање, шта након
тога, дакле шта ради општа седница и како њена ”одлука” утиче на судбину одавно донете одлуке, није уређено. Два су могућа одговора у случају
да општа седница буде против става већа: први, да реши правно питање од
којег се одступа у одлуци тако да је то сада везујуће за веће и оно мора да
донесе одлуку у складу са тим; и други, да оно нема то овлашћење. Обе
алтернативе су крајње противуставне, и базирају се на заједничком разлогу, док прва има додатан.
Б. Грубо кршење независности судећег тела
Да би се показало да је чл. 41 Пословника ВКС, а последично нарочито и
чл. 199 и 200 Судског пословника, грубо кршење уставног постулата судијске независности, а нарочито чл. 149 ст. 2 Устава, нужно је да се темељно
разложи једна наизглед безначајна ствар, а то је питање везаности судећег
тела за своју одлуку.
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а) Када судеће тело постаје везано за своју одлуку?
Једно од фундаменталних питања у процесном праву је оно које се тиче
дејства одлуке, пре свега пресуде, у односу на судеће тело – од ког момента
донета одлука везује судеће тело, односно од ког момента она не сме да се
мења од стране судећег тела?
Ово питање је традиционално уређено у законима о парничном
постпку, и традиционално није уређено у ЗКП. Исто је у неким упоредноправним системима.
Историјски поглед за парнични поступак говори следеће: преузимајући аустријски систем, преузето је и правило по којем одлука везује судеће
тело од момента јавног објављивања, а ако није објављена, од тренутка
предаје писарници одлуке ради експедовања (§ 512 Грпп). Сви потоњи закони (ЗПП 56, ЗПП 76 и ЗПП 04) су неуспешно преузели ову одредбу. Она
је гласила исто у погледу случаја када се одлука објављује, али је за случај
да се не објављује гласила да одлука везује суд ”од тренутка отпремања”.
Таква редакција норме је изазвала спор. По једном схватању, ”тренутак
отпремања” је значио експедицију одлуке из суда, дакле другачије правило
у односу на предратно. 72 По другом схватању, које је заступао Цуља
(Zuglia), и даље је важило предратно правило, јер је ”отпремање” значило
предају одлуке писарници ради експедовања. Ово схватање је понудило
аргументацију, и то циљну: смисао везаности је у томе да након што одлука буде доступна јавности она не сме да се мења; она је доступна јавности
свакако када је објављена, али и онда када је пристигла у писарницу; да се
другачије сматра, могло би да се деси да странка сазна за одлуку у писарници (лично или преко радника писарнице), али да се она ипак измени,
72 Познић,

Коментар ЗПП (2009) , 843; исти, у: Поз нић/Вражалић/Бачић, ЗПП (1957), 294,
кога очигледно следи, додуште без цитирања, Д. Петровић, у: М. Ја нковић и др., Коментар
ЗПП3 (1990), 356.
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што је недопустиво поигравање са угледом правосуђа и поверењем странака у њега.73
Садашње уређење у ЗПП је дефицитарно, јер се уређује само случај када се пресуда објављује (чл. 361). Разлог за такав приступ теорија образлаже тиме да је сада обавезно да се пресуда увек објави, па зато није ни било
потребе да се уређује случај када није објављена.74 Наравно, овај приступ је
у потпуности промашај, јер одредбе о првостепеној пресуди имају значај за
све пресуде (другостепене, ревизијске), а аналогно се примењују на сва
решења, осим оних о управљању парницом које се могу увек изменити.
Према томе, постоји празнина која је значајна за поступак по правним лековима, о којима се одлучује у далеко највећем броју у седници већа, па се
одлука никада не објављује.
Празнина је попуњена општим актом управе – Судским пословником.
Према чл. 192 ст. 3 ”ако одлука није саопштена странкама на рочишту, суд
је везан за своју одлуку када је отпремљена из суда”. Ова одредба има
општи карактер, па би зато требала да ”важи” подједнако за све судске
поступке.
Цитирана одредба је неуставна, јер задире у компетенције законодавца. Наиме, како је то још Познић исправно приметио, не ради се уопште о
пословничкој материји, већ о питању које се тиче тока поступка с обзиром
да се њом регулише положај суда као субјекта парнице.75 Потврда тог става је очигледна, јер се уређује питање од ког момента одлука не може да се
мења, што фундаментално дотиче уставну гарантију да нико не може да
преиспитује судске одлуке осим надлежног суда по законски одређеним
условима, што се своди, ноторно, на правне лекове. То што постоји празнина у ЗПП, а још већа у ЗКП, није никако разлог да се попуни општим актом управе, који је подзаконски акт. С обзиром на речено, чл. 192 ст. 3 Судског пословника уопште није релевантан.
Празнина се има попунити вредновањем судијске независности и поверењем грађана у судску власт. Познићево тумачење појма ”отпремање
пресуде”, према раније важећим редакцијама закона, није водило рачуна о
смислу везаности, и због тога је Цуљино схватање било исправно. Тренутком одвајања одлуке од судећег тела, а не од суда као организационе целине, а то је предаја било којој организационој јединици (писарница, одељење судске праксе), она је постала доступна јавности, и странка хипотетички може да сазна за њу и пре него што препис одлуке физички напусти
судску зграду. Цуља је то убедљиво аргументовао. Према томе, правна сигурност и заштита поверења странака у правосуђе говори у прилог томе да
је и данашње стање исто као и предратно, односно да се од тада није ни
мењало.
Међутим, везивање овог правила само за заштиту поверења странака у
правосуђе није исправно. Другим речима, није смисао само у томе да се
73

Zuglia/Triva/Zuglia, ZPP II (1957), 139 и след., кога очигледно следе у резултату и образложењу, додуше без цитирања, Раличић/Тансаковић, Коментар ЗПП2 (1980), 548.
74 Тако Г. Станковић, Закон о п арничном поступку, Предговор 3 (2012), 136; Петрушић/Симоновић, Коментар ЗПП (2011), 674.
75 Коментар ЗПП, 843.
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заштити поверење странака и обезбеди правна сигурност. Циљ је једнако
и то да од тренутка када судеће тело сматра да је одлука коначна у том
смислу да стоји иза ње, она не сме да се мења, да је то крај. Тај акт н икада
није невољни акт, већ је увек вољни, што је очигледно код објављивања
одлуке. Али и код одлука које се не објављују ништа друго не може да важи; и тада мора да постоји граничник који се везује за вољни акт судећег
тела. То је једино могуће замислити као одвајање предмета од судећег тела
– предаја писарници или одељењу судске праксе. Иако не спомињу конкретан тренутак, Васиљевић/Грубач у погледу кривичног поступка кажу да
изрицање пресуде представља ”престанак надлежности суда, па он од тада
не може у пресуди ништа да мења ни са пристанком ни без пристанка
странака, па ни онда када измене несумњиво иду на то да једну незакониту
пресуду претворе у закониту.76 Позадина овог става је очигледно независност судећег тела: оно, и само оно одлучује од ког момента одлуку више
неће мењати; оно одлучује моменат од којег престаје његова надлежност.
Због тога тај моменат не може да се везује за активност помоћног судског
особља у писарници у виду физичког слања преписа одлуке.
Према томе, опште правило за све судске поступке је следеће: одлука
везује судеће тело од тренутка објављивања, а ко се не објављује, од тренутка предаје доставне наредбе писарници или одељењу судске праксе.
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б) Због чега су пословници неуставни?
Када се пође од правила пословника, али сада са знањем правила о везаности судећег тела за своју одлуку, евидентно је у чему се огледа неуставност. Судеће тело које је својим вољним актом рекло коначну реч у предмету – донело одлуку и израдило изворник! – приморава се да поново
одлучује, чак више пута. То је свакако противзаконито, јер одлука не може
више да се мења, и то је последица правила о везаности за одлуку. Но, тиме се најгрубље крши независност судећег тела: врши се утицај да оно
промени своју одлуку, макар и кроз ”скретање пажње”. Да ли је враћање
предмета на ново одлучивање, иако је судеће тело донело коначну одлуку,
у сагласности са јасним уставним наређењем из чл. 140 да је ”судија у
вршењу судијске функције независан и потчињен само Уставу и закону”
(ст. 1), односно да је ”сваки утицај на судију у вршењу судијске функције
забрањен” (ст. 2)? Не чуди због тога да је изворник овог механизма наших
пословника – аустријски ранији систем – оцењен у тамошњој теорији као
очигледно неуставан,77 па је законодавац брже боље и због овог приговора
реаговао и комплетно изменио систем. Једноставно, забрањено је вршење
утицаја на судеће тело, док не одлучи, а нарочито након што донесе одлуку у смислу да је мења. Нико нема право да зауставља експедовање одлуке
законом одређеног судећег тела, барем не у правној држави у којој је судство независно.
На основу реченог, правила оба пословника су неуставна, ма колико се
кроз њих желео постићи значајан циљ у виду спречавања дивергентних
76

Коментар ЗКП7 (2002), бр. 4 уз чл. 350
само Melichar, 93 фн. 179 са даљим упућивањем.

77 Уп.
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одлука. Дефицити законодавца се исправљају на законодавном плану
уставнокомфорним механизмима.
На крају, остаје да се образложи посебан разлог за неуставност
пословника, и то у хипотези да након става судећег тела да не промени
одлуку општа седница ВКС или одељење конкретног суда, одлуче да реше
правно питање тако да одлука везује судеће тело, па оно због те везаности
промени одлуку. Наиме, у том случају општа седница или седница одељења врши судску власт. Оно, како ће се јасније показати у даљем тексту, тада учествује у самом поступку доношења одлуке о правном леку, тако што
везујуће у односу на судеће тело решава један део одлуке – правно питање.
Све и да је право заустављања експедовања у складу са Уставом, и ово би
било неуставно. Јер, општа седница или седница одељења уопште нису законом прописана судећа тела, а морају да буду ако претендују да приказани механизам. Не ради се у том смислу о ”законитом судији”. ЗУрС нити
на једном месту не одређује ова тела као судећа, штавише јасно их ставља
”ван суђења”.
5. Резиме
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Надлежност ван суђења у виду заузимања правних ставова ради уједначавања судске праксе је начелно, и у разради, дубоко неуставна. Чак и да се
таква активност сматра да је уставнокомфорна, сам циљ – спречавање дивергентних одлука – није достижан ако се претендује на поштовање
основних уставних постулата судске власти. Заустављање експедовања донете одлуке је несједињиво са правном државом у којој су судећа тела независна. Ово стање показује да свест о толико значајном проблему заправо
да не постоји – ни код законодавца, јер су законске одредбе дефицитарне;
ни код државне управе, јер су се у Судском пословнику усадила правила
која су неуставна по више основа; ни код ВКС, јер и његов пословник пати
од истих примедби; ни код теорије, јер су изостале реакције на ово стање.
III. О уставној комфорности саветовања судија ради уједначавања
судске праксе
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Добијени резултати у погледу неуставности заузимања правних ставова
ван суђења евидентно показују мањкавости концепта саветовања судија
ради уједначавања судске праксе. На то се наслања, и већ треба овде опет
да се понови, став ВК о забрани неформалних инструкција судија виших
судова судијама нижих. Јер, чини се да су саветовања ради уједначавања
судске праксе по дефиницији управо то.
У извештајима о саветовањима се истиче да се одржавају округли столови о спорним питањима из судске праксе, поводом којих судије ВКС
излажу реферате, па да се након тога дискутује. Наравно, ограда постоји, и
наводи се да су реферати лични ставови судија, али ”по правилу” (sic!).78
Овај модел је тешко прихватљив за независност судија, јер се искуствено и на саветовањима траже мишљења судија ВКС. Или, као да је кон78

Билтен ВКС 3/2015, 7.
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цепт да се кроз размену мишљења дође до некаквог решења, и тиме се уједначи судска пракса. Јер, ако је саветовање ради уједначавања судске
праксе, онда је циљ да се обезбеди једнообразно решавање истих правних
питања. Пошто се до тога долази упутствима од стране судија, онда је то
исто као и свако неформално давање упутстава. Разлика је у томе што је
ово данас институционализовано, што је још један показатељ да је садашње стање далеко од ”европских стандарда”.
IV. Објављивање судске праксе
Објављивање одлука ВКС је због његове уставне улоге од кардиналне важности. До доношења ЗУрС из 2001. није постајала законска дужност највишег суда да објављује одлуке, што је било замисливо у ери без интернета
кроз посебну збирку и/или кроз слање одлука часописима. Тим законом је
успостављена дужност ВСС да издаје посебну збирку у којој ће се објављивати сви начелни правни ставови и одлуке од значаја за праксу. На тај начин је озакоњен Билтен ВСС. Садашњи ЗУрС иде корак даље, па налаже не
само издавање посебне збирке, већи објављивање свих одлука ВКС донетих по правним лековима на интернет страни (чл. 33).
Став законодавца се може без сумње схватити као израз уставног
вредновања о улози ВКС, и има потпуни смисао. Омогућавање сазнања за
праксу овог суда је од пресудног значаја за правосуђе и грађане.
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1. Редукција чл. 33 ЗУрС од стране ВКС
У чл. 33 УрС, чији рубрум носи назив ”Објављивање одлука Врховног касационог суда”, предвиђено је да се одлуке ВКС битне за праксу судова
објављују у посебној збирци (ст. 1), а да се све одлуке ВКС о правним лековима објављују на интернет страни ВКС (ст. 2 у вези са чл. 30 ст. 1). Том
одредбом је законодавац без даљњег изразио свој став о важности судске
праксе ВКС, што је само еманација уставне улоге овог суда (горе бр. 47 и
след.).
ВКС је кроз испуњавање ове законске дужности показао да је другачије
схватио чл. 33 ЗУрС, тако што га је обилато редуковао. То је парцијално актом судске управе (”План активности”) и потврђено у делу објављивања на
интернет страни. Како је речено, у том акту се изричито одређује да се
објављују тзв. ”репетитивне одлуке”, дакле не све.
Биланс стања ствари је тај да огромна већина одлука ВКС никада није
објављена. Тенденција пораста броја објављених одлука постоји, нарочито
за оне које су скоро донете. Међутим, остаје као утисак да се законска
дужност ни приближно није испунила. Разлози који могу да оправдају
такво стање јесу организационе природе у виду недостатка ресурса –
објављивање одлуке захтева анонимизацију, то одузима време, а људски
ресурси су скромни. Ипак, из објављених одлука се види да неке немају
никакву вредност за судску праксу, јер се своде на одбацивање ревизије
због недостатка ревизијског цензуса, или оне којима се одбацује ззз, из
разлога који су већ садржани у претходно објављеним одлукама. Такође,
што је парадоксално, неке одлуке о посебним ревизијама, дакле оне које су
37
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донете управо због уједначавања судске праксе и/или решавања правног
питања од општег интереса, уопште нису објављене, већ се тек посредно
може сазнати за њих, путем образложења одлуке УС. То је пример са одлуком у којој је допуштена посебна ревизија да би се заузео заиста начелни
став о условима за раскид уговора о приватизацији.79
С друге стране, познато је да је збирка о којој се говори у чл. 33 ст. 1
ЗУрС Билтен судске праксе највишег суда. Она данас излази под именом
Билтен Врховног касационог суда. Већ сам назив указује да то није збирка
судске праксе, већ уједно и својеврсан орган ВКС.
У њему се од 2010. објављује, годишње на преко 1.000 страна, превасходно теорија. Наиме, већина простора је резервисана за радове судија
ВКС, и још понеких судија нижих судова, у којима они пишу на исти начин
као што пише теорија. Заправо, то није ништа друго до теорија: онда када
један судија објави рад, то је део ”литературе”. С друге стране, у испуњавању законске дужности – објављивање одлука битних за праксу – чини се да
се не може говорити у позитивном смислу. Наиме, до данас је објављен
занемарљив број одлука, а оне које су објављене, заправо су ”верификоване” сентенце на седницама одељења. Уз то, објављују се сви ставови заузети ван ван суђења, често без било каквог пратећег образложења.
2. Критика
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Данашње стање је, колико год то можда грубо звучало парадоксално, уједно и тешко прихватљиво за правну државу. Наиме, док то није била законска обавеза највишег суда, у Билтену ВСС се објављивала судска пракса тог
суда у релативно задовољавајућем обиму. Примера ради, само у свесци 1 из
1997. године је објављена 51 одлука у грађанским стварима. Не треба сметнути са ума да је то било време у којем нису постојали свима доступни рачунари, интернет и уопште савремена технологија. Данас када је све то
доступно, и поврх тога ради се о законској дужности, може се констатовати да се у Билтену ВКС не објављује судска пракса. У Билтену за 2013, који
броји у три свеске 1068 страна, објављено је што се тиче грађанских ствари
свега 13 одлука чији су носећи ставови као сентенце верификовани на седници ГО. С друге стране, прилив грађанских предмета у ВКС у тој години
је износио 10.244. Када се то има у виду, произлази да осим 13 одлука ниједна од преко десет хиљада није била од значаја за праксу. Овај тренд је
задржан и у наредним књигама Билтена ВКС.
Упоредноправна, али и историјска искуства показују да се овом подухвати сасвим другачије приступа. С обзиром на наше садашње стање,
доста зачуђујуће делује информација да је средином XIX века највиши суд
у Пруској издавао годишње своју збирку судске праксе, у којој је било
садржано од 60ак па навише одлука у интегралном тексту праћених
опсежним регистрима.80 Исто је чинио након њега немачки Виши трго-

79

Пресуда 3. већа од 28.4.2014 – Прев 271/13, Пзз1 63/13, уп. УС од 6.4.2017 – Уж 6458/14.
Примера ради, 1858. године је издата 37. књига збирке одлука, у којој је објављено 64
одлуке са пратећим сентенцама, понекад и више уз одлуку, које су донете у другој половини те године; уп. Entscheidungen des Königlichen Ober-Tribunals 37 (1858).
80

38

У ј е д н а ча ва њ е су д ск е п р а ксе у Р е п у б л и ц и С р б и ј и – с т а њ е с т в а р и и п р е д л о з и з а
реформу

вачки суд савеза,81 потом Виши трговачки суд Рајха, те Суд Рајха основан
1879. Данас највиша немачка, односно аустријска инстанца настављају традицију, не и законску обавезу (јер ни не постоји), па годишње у једној или
две књиге објаве преко 150 одлука, с тим да су посебне књиге за грађанске
и за кривичне ствари, што значи да се објави на тај начин 300ак одлука годишње, на исто толико страна колико се потроши за Билтен ВКС. Од појаве званичних збирки одлука у XIX веку до данас, није забележено да је у
таквој публикацији објављен рад неког судије у форми чланка, реферата
или сл. Разлог је саморазумљив – када желе да се баве теоријом, судије
објављују радове у часописима.
Овакво стање показује основну тезу, а то је да се данас сматра да се
судска пракса уједначава кроз надлежност ван суђења, и кроз едукацију
судија путем теоретских радова судија. Односно, да je допринос ВКС том
циљу само набројано.

81

Примера ради, 1871. године је издата 2. књига збирке одлука, у којој се објављено равно
100 одлука са п ратећим сентенцама, понекад и више уз одлуку, које су донете у првој половини те године; уп. Entscheidungen des Bundes-Oberhandelsgerichts 2 (1871).
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§ 5 Неделотворност уједначавања судске праксе ван суђења
I. Уместо увода: дивергентна пракса различитих већа ВКС
1

2

3

У скорије време грађанска већа ВКС, према објављеним одлукама на
интернет страни, доносила су дивергентне одлуке, или су одступала од заузетог правог става ГО ВКС. Уз то, у јавности се спомињу и други примери,
али те одлуке нису ни објављене на интернет страни суда. 82
Овде ће се навести само три примера дивергентне судске праксе ВКС.
Прва два се односе на питање посебне ревизије, а треће на рачунање рокова за изјављивање правног лека у случају да странка има два пуномоћника.
За прва два случаја је битно да се претходно изложи схватање ВКС о
посебној ревизији, додуше необразложено, али свакако артикулисано кроз
појединачне одлуке и на крају став ГО ВКС. Наиме, познато је да одавно
постоји одредба у регулативи спорова мале вредности (багателни спорови), да ревизија против другостепене одлуке није дозвољена (чл. 479 ст.
6).83 Исто тако, одавно постоји идентична одредба за извршни и стечајни
поступак (чл. 27 ст. 3 ЗИО; чл. 43 ст. 3 ЗСт) у којима се супсидејерно примењује ЗПП. Међутим, у одлукама од пре пар година ВКС заузима став да
се посебна ревизија може користити у багателним споровима, необразлагајући усаглашеност свог става са одредбама ЗПП.84 Након тога следи закључак ГО ВКС који гласи:
Врховни касациони суд може изузетно дозволити ревизију и онда када
она није дозвољена по посебном пропису или по Закону о парничном
поступку.85

Иако ни овај правни став у форми закључка нема образложење, што само
по себи урушава ауторитет највишег суда, он се може оправдати методолошки и у том смислу то није арбитрерна примена права, већ допуштени
развој права кроз судску праксу. Свакако да је мисао која је водила ВКС до
овог става сврха посебне ревизије и улога овог суда – тешко је подношљиво да прети опасност од дивергентне праксе, која је због броја виших судова евидентна; у методолошком смислу, то није ништа друго до телеолошка
редукција свих норми које изричито не дозвољавају ревизију.86 На тај на-

82 Ради

се о одлукама у споровима за дискриминацију на раду (пресуда од 10. априла 2014
– Рев2 1460/13, и пресуда од 27. фебруара 2014 – Рев2 1544/13), о којима извештава у доста
неприкладном
тону
Рељановић; http://pescanik.n et/vrhovni-sud-vrhunska-nepravda/
(3.11.2017). Треба напоменути да је прву пресуду УС поништио, и чак објавио одлуку у СГ;
одлука од 9.11.2016 – Уж 8760/14 = СГ 1/17, 163 и след.
83 Ту одредбу садрже сви претходници ЗПП: н овелирани ЗПП 56 (чл. 436л), ЗПП 76 (чл.
467 ст. 7) и ЗПП 04 (чл. 478 ст. 6).
84 Нпр. пресуда 3. грађанског већа од 17.1.2012 – Рев 1135/11; решење 2. грађанског већа од
14.12.2011 – Рев 1306/11.
85 Билтен ВКС 1/2015, 318.
86 Овај метод попуњавања скривених правних п разнина је готово непознат у домаћој науци и судској пракси; спомињу га само неки, в. Водинелић, т. 518; Ђурђевић, Неутрални
правни послови, Анали Правног факултета у Београду 2/2010, 77 и след.; М . Кнежевић, О
жалби против пресуде у поступку у спору мале вредности, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду 4/2012, 385 (391). Исц рпно о овом методу у упоредном праву са при40
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чин је ВКС заправо обезбедио своју уставну улогу и трајно допринео уједначавању судске праксе, што значи да је телеолошка редукција оправдана
и уставноправним вредновањима, упркос несхватљивом редакцијском
приступу законодавца.
Имајући ово у виду, јасније могу да се покажу прва два примера одступања од ове праксе и става ВКС.
У првом примеру скорашњим одлукама 3. грађанско веће негира нападљивост другостепених решења у извршном и стечајном поступку посебном ревизијом. Изричито се позива на одредбе ЗИО и ЗСт у којима заиста стоји да ревизија није допуштена. Међутим, уопште не спомиње став
ГО ВКС који изричито каже да и онда када је посебним прописом ревизија
недопуштена, одлука је нападљива посебном ревизијом, а да ли ће бити
допуштена зависи од испуњености услова из чл. 404 ЗПП. 87 Дакле, ове
одлуке јесу дивергентне у односу на став ГО ВКС, за који је везано и 3. грађанско веће. За приметити је свакако да су овом већу промакли иманентна
телеологија и уставна вредновања, јер је заправо онемогућио испуњење
смисла посебне ревизије и остварење уставне улоге ВКС. По њему, у резултату, ВКС не може да уједначава судску праксу у извршном и стечајном
поступку, са чим се не слажемо.
У другом примеру већина грађанских већа сматра да је, према ЗПП,
против другостепеног решења о трошковима ревизија увек недопуштена,
па и када је изјављена као посебна – због уједначавања судске праксе или
потребе решавања правних питања од општег значаја, закључно са давањем новог тумачења права;88 понегде се додаје и obiter dictum став да је
посебна ревизија допуштена само против другостепених пресуда, не и
другостепених решења.89 Ова пракса је опет противан ставу ГО ВКС, јер он
изричито циља на свакодобну доступност посебне ревизије. Међутим, 4.
грађанско веће у решењу од 13.4.2016. изричито допушта ревизију против
решења о трошковима ради уједначавања судске праксе, и то због тога што
је у другостепеној одлуци одступљено од става ГО ВКС о затезној камати
на парничне трошкове.90 Ово веће је пошло исправно од смисла посебне
ревизије и уставне улоге ВКС, доследно примењујући и став ГО ВКС. На
крају, након те и одлуке 5. веће у решењу од 11.5.2016. признаје нападљивост решења о трошковима посебном ревизијом без обзира што је одбацу-

мерима из судске праксе Kramer, Juristisch e Methodenlehre5 (2016), 207 и след., 233 и след.;
Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft 4 (1979), 377 и след.
87 Решење од 16.3.2017 – Прев 67/17 за извршни поступак; решење од 2.3.2017 – Прев 48/17 за
стечајни поступак.
88 Решење 6. грађанског већа од 27.4.2017 – Рев 694/17; решење истог већа од 31.3.2016 –
Рев2 45/16; решење 4. грађанског већа од 20.4.2016 – Рев 182/16; решење 2. грађанског већ а
од 25.2.2016 – Рев 163/16.
89 Решење 4. грађанског већа од 20.4.2016 – Рев 182/16.
90 Рев 55/16: ”Наиме, како је пракса судова у Р епублици Србији, у погледу примене законских одредби које се односе на право странака на исплату законске затезне камате на досуђене трошкова спора различита, на овај начин ћ е се отклонити последице различитог
поступања нижестепених судова у истим чињеничним и правним ситуацијама.”
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је, јер сматра да у конкретном случају нема потребе за уједначавање судске
праксе.91
Трећи пример представља одступање 3. грађанског већа од одлуке 1.
грађанског већа и става ГО ВКС, који је очигледно последица одлуке 1. већа.92 Наиме, ради се о питању када тече рок за изјављивање правног лека
онда када странка има два пуномоћника, а достава се изврши сваком.
Према ставу 1. већа и ГО ВКС, рок за изјављивање правног лека не тече од
дана када је одлука достављена пуномоћнику који је прво примио пресуду,
већ од дана када је пресуду примио онај пуномоћник који је изјавио правни лек.93 Супротно, 3. веће у решењу од 24.3.2017. изричито сматра да се
рок за изјављивање ревизије рачуна од дана када је писмени отправак
одлуке достављен једном од пуномоћника овлашћених за заступање,94
мислећи тиме с обзиром на контекст стања ствари, на оног коме је првом
извршена достава.
Ова три примера су сасвим довољна да се пође у испитивање учинковитости, делотворности уједначавања судске праксе ван суђења.
II. Разбијање заблуде о делотворности уједначавања судске праксе
кроз заузимање ставова ван суђења

9

10

11

Основна компонента владајућег схватања о идеји уједначавања судске
праксе јесте да се то чини заузимањем ставова ван суђења, данас и ”договорима жалбених судова” које, ако се слаже са њима, оснажује ВКС ван суђења. Тај механизам је не само противуставан (горе § 4 бр. 61 и след.), већ
и неделотворан, јер уопште не гарантује постизање циља – уједначену судску праксу. Он је само један непотребан утрошак драгоцених ресурса, пре
свега времена судија.
Уједначити судску праксу кроз заузимање става од стране ВКС је
contradictio in adiecto. Код нас се полази од тога да ће нижи судови, нарочито жалбени, да следе став. Искуствено је то тако, али за процену учинковитости механизма то није релевантно, већ одговор на питање ”А шта
ако не?”. Дакле, шта ако неки жалбени судови не следе став? Како онда овај механизам решава системски проблем? Одговор је једноставан: у свим
случајевима у којима је ВКС доступан, он својом одлуком у конкретном
спору уједначава праксу; али, тамо где је он недоступан, нема ни уједначавања судске праксе – постоји системски поремећај.
Како се може говорити о учинковитости механизма у стварима у којима ВКС, према пракси 3. грађанског већа, уопште није доступан? Не помаже ништа издавање упутстава ГО ВКС извршним судовима како треба да
поступају,95 јер примат става ВКС не може да се обезбеди. Један пример,
91

Рев 1174/15.
Петровић-Шкеро, Билтен ВКС 1/2011, 148 и след. одакле може да се види да одлука
није експедована док се ГО није изјаснило.
93 Пресуда 1. грађанског већа од 19.5.2010 – Рев 339/10; Правно схватање ГО ВКС од 23.2.2011
Билтен ВКС 1/2011, 73, 148 и след. (образложење).
94 Прев 80/17.
95 Билтен ВКС 1/2016, 255 и след.; 259 и след.; 261; Билтен ВКС 1/2015, 301 и след.; 304 и
след.; 309 и след.; 318 и след.
92 Уп.
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који се везује за иначе крајње проблематичан став ВКС о уредности предлога за извршење, треба то да покаже.
Према закључку ГО ВКС од 27.7.2017, уредан је овај поднесак, и то
странке или њеног пуномоћника, чак и да нема потпис, већ само факсимил. Образложење овог става није дато (sic!).
Узмимо да неки судови ово следе, и да се жалбе против решења о
извршењу у којима се истиче да је поднесак неуредан одбијају. Но, неки
судови одбацују предлог за извршење, сматрајући да став ВКС није убедљив, јер нема ослонца у закону, а њихови жалбени судови то потврђују.
Другостепено решење којим се потврђује одбацивање предлога за извршење значи окончање извршног поступка, али према пракси 3. већа ВКС,
ово решење није нападљиво посебном ревизијом. Дакле, системски поремећај постоји, и механизам уједначавања судске праксе ван суђења није
дао резултат. Он никада ни не може да га да ако правни систем не омогућује обезбеђивање супрематије става ВКС. То је могуће само кроз обезбеђивање доступности ВКС. А то је, што се тиче грађанских поступака, у великој мери већ омогућено, с тим да је нужно да се институт посебне ревизије исправно схвати, и да се доследно спроведе вредновање садржано у
самој пракси ВКС. О томе ће бити речи касније, овде остаје као закључак
да садашње стање механизма, спрам праксе самог ВКС, није делотворно.
Што се тиче заједничких састанака апелационих судова, ради се такође
о неделотворном механизму. Прво, који је уопште смисао договарања
жалбених судова о правним питањима, када ВКС стоји изнад њих? И даље,
шта ако се неки од апелационих судова не сагласи са већинским ставом?
На крају, састајање апелационих судова не одлаже доношење одлука о
правним лековима – они доносе одлуке, па се после договарају.
Ако се састају апелациони судови, због чега се не састају и сви виши
судови, с обзиром да су и они жалбени судови у толико великом броју случајева? Нимало није већи проблем дивергентне праксе виших судова од
дивергентне праксе апелационих, штавише, из одлука УС се види да што
се њега тиче, с правом, једнако вређа правну сигурност дивергентна пракса између виших и апелационих судова. То је наравно сасвим могуће, јер
ови судови као жалбени нема ексклузивну надлежност, као што је делом
нема ни ПАС. Сви они примењују ЗПП и ЗИО, као и огроман број идентичних одредаба материјалног права. Ако се претендује на доследност, то
значи на крају да ће се организовати скуп делегата свих жалбених судова
који се договарају о правним питањима. А предмети пред судећим телима
чекају да се реше.
На крају, дивергентне одлуке већа ВКС су показале да ни доношење
ставова које веже сва већа не даје резултате. С обзиром да је тако нешто
неуставно, како начелно тако и у разради, добро је да не даје резултате.
Јер, да су дисонантна већа била натерана да следе ставове ГО ВКС, то би
значило кршење судијске независности и права на законитог судију (горе
§ 4 бр. 97), ма колико ставови тих већа били неисправни. Проблем неуједначене праксе већа ВКС мора да се реши на уставнокомфоран начин (доле
§ 7 бр. 26 и след.).
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III. Проблем дивергентне судске праксе у односу на право на правично суђење: испитивање учинковитости постојећег механизма
17

Домаћа јавност је од пре 10ак година постала свесна одређеног значаја дивергентне судске праксе у контексту права на правично суђење. Окидач су
биле пресуде против Србије у којима је констатована повреда права на
правично суђење због дивергентне судске праксе – Винчић против Србије96 и Ракић против Србије. 97 У амбијенту постојања уставне жалбе и проглашења њене делотворности у смислу националног правног средстава
које треба да буде исцрпљено пре подношења представке ЕСЉП,98 и УС је
почео да се бави овим питањем. При томе се он, до данас, углавном позива
на неколико пресуда ЕСЉП, највише на Tudor Tudor против Румуније и
Beian против Румуније. Оно што се махом не спомиње, јесте целокупан
контекст ових пресуда, што води искривљеној слици доктрине ЕСЉП. Уз
то, посебна ревизија се уопште не види као правни лек који служи уједначавању судске праксе.
1. Доктрина ЕСЉП

18
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Данас је изгледа уврежено схватање да је свака дивергентност уједно и
повреда права на правично суђење, што је индуковано добрим делом и
праксом УС. То свакако није тако према пракси ЕСЉП, а то показују и
искуства других земаља. Но, с обзиром да се код нас свакодобно уводи у
игру и доктрина ЕСЉП, било би од значаја да се она разложи онако како је
и сам тај суд артикулише.
Прво и основно, дивергентна судска пракса сама по себи није никада
повреда права на правично суђење у смислу повреде принципа правне сигурности или једнакости.99, 100 Она представља повреду само ако је створено стање ”трајне несигурности”, када проблем ”није решен на институционални начин”.101 Овде треба да се разликује више хипотетичних случајева,
што је јако битно за схватање нашег стања ствари.
Први случај је онај који подразумева да ВКС уопште нема инстанциону
надлежност у одређеним стварима. Тада је тај дефицит сам по себи дово96

СГ 109/09, 99 и след.
83/10, 241 и след.
98 Винчић против Србије, СГ 109, 99 (103 бр. 51).
99 В. само Цупара против Србије, пресуда од 12.7.2016, бр. 34 са даљим уп ућивањима на
праксу.
100 Уп. и веома јасан став немачког СУС, BVerfGE 75, 329 (347): ”Законодавац не може да
искључи оп асност од различитих одлука [надлежних] органа. Ако се дивергентна одлука
различитих органа или судова заснива на различитом тумачењу истих правних п рописа,
онда у томе још не постоји повреда основног п рава на једнакост пред законом (уп .
BVerfGE 1, 82 [85]; 1, 332 [345]; стална судска пракса). Сама за себе без сумње погрешна
примена закона не подразумева још кршење општег начела једнакости. Да би дошло до
повреде, поврх тога, погрешна примена права мора да није више разумљива узимајући у
обзир владајућ е идеје Основног закона и да због тога води закљ учку, да се заснива на
разлозима који су ванправни (BVerfGE 62, 189 [192 са даљим упућивањима]; 67, 90 [94]; 70,
93 [97]; решење од 13. јануара 1987 – 2 BvR 209/84).”
101 Винчић против Србије, СГ 109/09, 99 (103 бр. 56).
97 СГ
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љан да се би се рекло да дивергентна судска пракса жалбених судова представља системски поремећај, који није институционално решен. Од значаја је пун цитат пресуде од 6. децембра 2007. у предмету Beian против Румуније од 6. децембра 2007, у којој јасно ЕСЉП истакао суштину:
37. Истина, дивергентност судске праксе су инхерентна последица било
ког судског система заснованог на мрежи првостепених и жалбених судова са влашћу на свом подручју. Међутим, улога врховног суда је управо да
реши ове конфликте (види Zielinski и Pradal и Gonzalez и други против
Француске [Велико веће], 24846/94 и 34165/96 до 34173/96, § 59, ECHR
1999-VII).

Сасвим је друго питање то што је код нас услед недоступности ВКС, УС
преузео његову улогу. Јер, уставна жалба је увек допуштена.
Други случај је да постоји инстанциона надлежност ВКС, али да је
пракса жалбених судова неуједначена. Тада по природи ствари ни нема
говора о дивергентној судској пракси, јер стоји на располагању ВКС. Управо због тога је посебна ревизија делотворно правно средство, па зато чуди
став УС који допушта уставне жалбе у којима се истиче различито пресуђење, а очито је да је посебна ревизија стајала на располагању подносиоцу
уставне жалбе. 102 Посебна ревизија служи управо уједначавању судске
праксе. Дакле, проблем је институционално решен на редован начин, а не
кроз уставну жалбу. Друго је питање то што УС то не увиђа.
Трећи случај подразумева да постоји инстанциона надлежност ВКС, да
је он већ у својој судској пракси, или барем кроз ставове својих одељења,
саопштио решење правног питања, али да поједини жалбени судови суде
другачије. И овде је исти случај као претходни – доступан правни лек
управо томе служи да се уједначи судска пракса кроз супрематију става
ВКС. Парадигматични правни лек који томе служи је посебна ревизија у
грађанским поступцима, али и ззз у кривичном поступку.
Четврти случај је тај да је сама пракса ВКС неуједначена. Но, треба разликовати две алтернативе, које су фундаментално другачије. Прва је да
постоји различито пресуђење различитих већа. То је онда, како то показује
пракса ЕСЉП, одмах ”системски поремећај”. У пресуди Beian против Румуније се јасно каже:
36. У недостатку механизма за обезбеђивање конзистентности своје судске
праксе, највиши домаћи суд је доносио дијаметрално супротне пресуде,
понекад и истог дана [...].
38. Пракса која се развила у оквиру националне највише судске власти је
по себи противна принципу правне сигурности, принципу који је имплицитан у свим члановима Конвенције и који успоставља основни елемент
владавине права (види mutatis mutandis, Baranowski против Пољске, 28358/95, § 56, ECHR 2000-III). Уместо да испуњава свој задатак утврђивања тумачења које треба да се следи, Врховни суд је сам постао извор
правне несигурности, смањујући јавно поверење у судски систем (види,
mutatis mutandis, Sovtransavto Holding против Украјине, 48553/99, § 97,
ECHR 2002-VII, и Păduraru, горе цитирано, § 98; види такође, у супротном
случају, Pérez Arias против Шпаније, 32978/03, § 27, 28. јун 2007).
102 Уместо

бројних уп. само одлуку од 29.5.2016 – Уж 4912/14; одлуку од 30.6.2016 – Уж
8879/14; одлуку од 6.12.2012 – Уж 3739/14.
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24

Сасвим је другачија алтернатива, која подразумева да ВКС мења своју
дотадашњу праксу. То само за себе није повреда права на правично суђење, нити је системски поремећај, већ развој права. Међутим, тада се
постављају строжи захтеви пред ВКС. Како то истиче ЕСЉП, нужно је да се
дају (подробни) правни разлози због чега се одступа од до тада успостављене праксе.103
3. Делотворност надлежности ван суђења у смислу доктрине ЕСЉП

25

26

У последњим пресудама у предметима против Србије које су се тицале овог проблема, ЕСЉП је споменуо и механизам уједначавања судске праксе
ван суђења, као и План активности ВКС. 104 То би значило да ЕСЉП признаје овај метод као довољан напор државе, као институционално решење.
Тако нешто треба да се узме са резервом, јер је изјашњење ЕСЉП дато, чини се, pro futuro. Уз то, носећи ставови пресуда се не тичу постојања овог
механизма, већ постојања уставне жалбе као делотворног начина спречавања дивергентне судске праксе, и то у смислу права на правично суђење.
Ту се заправо показује да су ствари окренуте наглавачке – место да врховна
инстанца решава неуједначеност праксе судова кроз суђење, то чини свакодобно доступни УС. Тешко је наћи упоредноправни пример за тако нешто.
Иако спомиње активности ван суђења као механизам за спречавање
дивергентне судске праксе, ЕСЉП заснива своју одлуку у предмету Цупара
на томе да је био предвиђен механизам отклањања ових дефеката, и то
кроз уставну жалбу. Дакле, пресудно за њега је то што је поступак по
уставној жалби водио отклањању повреде права на правично суђење.
36. Суд констатује да домаће право прописује механизам који је у стању да
превазиђе ове недоследности (види ст. 20-23. у горњем тексту [одредбе о
надлежности ван суђења и одредбе пословника, не и План активности
ВКС, прим М. К.]). Суд, такође, констатује да су у једном броју предмета
постојале чињенично и правно идентичне ситуације као што је ситуација
подносиоца представке у којима је Уставни суд утврдио повреду права на
правично суђење, поништио спорне парничне пресуде и наложио поновни парнични поступак (види ст. 16-17. у горњем тексту). Иако се од подносиоца представке није тражило да, у смислу допуштености представке,
исцрпе тај правни пут (види ст. 27-30.), механизам који је обезбедио
Уставни суд, и који је био доступан подносиоцу представке је, и поред тога, важан када се посматра систем у целини. С обзиром да је у релевантном тренутку Уставни суд био део механизма који је могао да исправи
недоследности судске праксе, као што је илустровано у његовој судској
пракси (види ст. 16-17. у горњем тексту), Суд налази да је у посебним околностима овог предмета и с обзиром на природу притужбе подносиоца
представке, правни систем Србије пружио подносиоцу представке механизам који може да превазиђе недоследност на коју се он жали.

27

У предмету Станковић и Трајковић, уопште се ни не спомиње у аргументацији ЕСЉП постојање надлежност ван суђења као механизам који је
103

Atanasovski против БЈРМ, пресуда од 14.1.2010, бр. 38.
Цупара против Србије, пресуда од 12.7.2016 – 34683/08; Станковић и Трајковић против
Србије, пресуда од 22.12.2012 – 34683/08.
104
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”у стању да превазиђе недоследности у судској пракси”, већ се у потпуности образлаже одбијање представке постојањем механизма код УС.
41. Ако се вратимо на предметни случај, Суд примећује да из судске праксе
коју су стране доставиле произилази да су у периоду од 26. децембра 2006.
године до 10. јуна 2010. године само у предметима подноситељки представке домаћи судови одбили тужбене захтеве. У свим другим случајевима
тужбени захтеви су усвојени са образложењем да су органи Републике
Србије били одговорни за живот и безбедност свих лица са пребивалиштем на Косову до стварног преноса делотворне контроле на КФОР посматрајући сваку општину посебно (види ст. 10, 11, 17, 18, 22. и 23. у горњем тексту). Једини изузетак с тим у вези била је пресуда Врховног касационог
суда Рев. 1540/10 од 10. марта 2010. године, али је и ово питање касније решено у корист тужилаца, мада после интервенције Уставног суда (види
став 24. у горњем тексту). У вези са самим подноситељкама представке,
оне су такође потврдиле да су током целог периода о коме је реч домаћи
судови углавном пресуђивали у корист тужилаца, док је одбацивање њихових захтева било изузетно. Изгледа, према томе, да је српско правосуђе
генерално усагласило судску праксу о овом питању у релевантном тренутку, али да су у случају подноситељки представке судови пресудили против
њих. Иако је то узнемирујуће за лица на која се односи, као што је већ
примећено у горе наведеном тексту, постојање противречних судских
одлука је стална карактеристика правних система који се заснивају на
мрежи судећих и жалбених судова, са надлежношћу на одређеној територији. Такве разлике могу се јавити и у оквиру истог суда. Ово се само по
себи не може сматрати супротно Конвенцији

Дакле, суштина аргументације ЕСЉП овде је да jе изгледа само у случају
подносиоца представки пресуђено на један начин, док је у другим случајевима, пресуђено на други, а да је чак и пресуда ВКС поништена по уставној
жалби, чиме се ВКС натерао да одржи курс постојеће судске праксе. Због
тога ЕСЉП сматра да не постоји ”системски поремећај”.
Лапидарно цитирање норми које се односе на евиденцију судске праксе, заузимање правних ставова ван суђења, на крају и на План активност
ВКС, експликативне је природе. ЕСЉП то цитира да би навео да правни
поредак ”води рачуна” о проблему дивергентне судске праксе, и да покушава да реши тај проблем. Али, и то је пресудно, он ће заиста судити о учинковитости тог механизма ако се уопште појави конкретан случај који
показује да је механизам заказао. Због делотворности уставне жалбе и широко схваћене надлежности УС у његовој пракси, мало је вероватно да ће
такви случајеви уопште завршавати у Стразбуру. Но, узмимо хипо тетички
да заврше, и то баш они у којима је ВКС доносио дивергентне одлуке, не
дајући притом образложење одступања од постојеће праксе других већа
или ставова одељења (горе бр. 1 и след.). Дакле, поставља се питање да ли
би ЕСЉП прихватио да тиме што постоји низ одредаба које су усмерене ка
обезбеђивању униформне праксе највишег суда, као и План активности
ВКС, јесте обезбеђен систем који пружа правну сигурност? Другим речима,
да ли би се он задовољио тиме и сматрао да не постоји повреда права на
правично суђење, или би цитирајући сопствену праксу, усвојио представке. Чини се да би се, без сумње, позвао на Beian против Румуније, па опет
поновио да
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уместо да испуњава свој задатак утврђивања тумачења које треба да се
следи, Врховни суд је сам постао извор правне несигурности, смањујући
јавно поверење у судски систем. 105

29

Из овог хипотетичког случаја се показује са сигурношћу да ЕСЉП не
сматра надлежност ван суђења и План активност ВКС као институционално решење проблема неуједначене судске праксе. Он то није чинио ни раније.106 Према томе, садашњи систем није делотворан у смислу спречавања
повреда права на правично суђење.
IV. Ка чворишту проблема: појам дивергентне судске праксе и
доступност ВКС као једина битна ствар

30
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Из излагања у досадашњем тексту чини се да је евидентно у чему је чвориште проблема. Једино што је релевантно у целокупној проблематици
јесте до којих граница ће се толерисати неучествовање ВКС у вршењу судске власти. Јер од тог одговора зависи и сам релевантни појам дивергентне судске праксе.
Различито пресуђење жалбених судова само по себи, без обзира на начелну двостепеност наших поступака и наступање правноснажности у другом степену, уопште не значи да је дошло до дивергентне судске праксе.
То ће бити случај само ако не постоји могућност изјављивања правног лека о којем одлучује ВКС. Према томе, ако постоји таква могућност дивергентна пракса жалбених судова има исти значај као и дивергентна пракса
првостепених судова. У оба случаја постоји још једна инстанца код које ће
се моћи постићи уједначавање.
Начелна двостепеност наших поступака, односно једностепеност
управног спора, представља заблуду. Наиме, о којој двостепености може
да се говори ако странци, примера ради у парничном поступку, стоји на
располагању ревизија? Она је типичан редовни правни лек, јер се поводом
ње комплетно испитује примена мериторног права, добрим делом и процесног. Ванредни правни лек по дефиницији треба да има ограничене
разлоге, а они никада нису тог типа. Или да се узме садашњи ззз у кривичном поступку. У њему се неограничено може истицати повреда кривичног материјалног права.107 Што се тиче ревизије, она је из чисто политичких разлога 1976. године постала ванредни правни лек, а до тада је била редовни. Штавише, правни лек о којем одлучује највиши суд у грађанском поступку је традиционално код нас ”редован”. Још је касациона жалба
у Краљевини Србији одлагала наступање извршности пресуде, односно
правноснажности у данашњем смислу,108 а ревизија је Краљевини Југосла-
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Пресуда од 6. децембра 2007, бр. 38.
Уп. Винчић против Србије , СГ 109/09, 99 (103 бр. 56), у којем изричито ЕСЉП истиче да
”надлежност ван суђења” није довела до резултата.
107 Друга је ствар правнополитичко вредновање законодавца да се пресуда у којој је
повређен закон у корист окривљеног не укида.
108 Изричито Ђорђевић, Теорија II2 , т. 761, с позивом на § 323 у вези са § 313 грађ. суд. пост.;
супротно, без позивања на тада важећ е норме и теорију, Ракић-Водинелић, Р евизија, 53,
говори о ванредном правном леку, и то у садашњем смислу појма.
106
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вији била редован правни лек, исто као и у послератној Југославији у периоду од 1957 до 1977.
У сваком случају, тешко је сложити се са схватањем УС по којем је у
парничном поступку жалбени суд ”последња инстанца”, тако да је у низу
случајева у којима је очито био доступан ВКС кроз ревизију, допуштана
уставна жалба. Примери су бројни,109 а они показују системски поремећај
домаћег правног поретка, који само нас оптерећује, не и државу у смислу
повреде права на правично суђење.
Остаје да се закључи да дивергентна судска пракса као реалан проблем
постоји само онда када због недоступности ВКС опстају дивергентне одлуке жалбених судова. Ако је ВКС доступан, онда се проблем пребацује на
њега, и постојаће дивергентна пракса ако његова већа буду судила различито.

109

Нпр. одлука од 29.5.2016 – Уж 4912/14; одлука од 30.6.2016 – Уж 8879/14; одлука од
6.12.2012 – Уж 3739/14.
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§ 6 Ирелевантност статуса судске праксе у обезбеђивању
уједначене судске праксе: поводом предлога за увођење
прецедентног система
1

2

3

Исувише се често чује да се проблем неуједначене судске праксе може једноставно решити променом парадигме правног поретка и преласком на
прецедентни систем. Понекад се то чини с позивом на историјско искуство у међуратном периоду на подручју Одељења Б Касационог суда у Новом Саду (подручје Бачке, Барање и Баната). Једноставно, верује се да би
давањем обавезне снаге одлуке ВКС био решен проблем дивергентне
праксе жалбених судова.110
Овај приступ пати од неувиђања основне ствари. Везаност за прецедент је питање извора права, једнако као и везаност за закон. У обе варијанте се поставља питање обезбеђивања униформне судске праксе, и оно
може да има само јединствено решење – ништа мање, ништа више него
обезбеђивање доступности ВКС. Јер, чак и да се пође од тога да постоји
прецеденти систем, опет постоји могућност да се код неких судова одлучи
противно прецеденту, исто као што данас постоји могућност да ти судови
одлучују погрешно, иако су везани за ”закон”. Нема другог пута до инстанционог. Према томе, и прецедентни систем, идентично као и континентални, мора да рачуна на инстанциони пут у којем се обезбеђује супрематија једног суда. Ништа се не добија тиме да се прогласи судска одлука
ВКС за општеобавезну за све судове у будућим поступцима, ако он не може
да контролише те будуће поступке путем одлучивања о правним лековима.
С друге стране, чак и да се уведе прецедентни систем, било би нужно
заправо да у свакој одлуци у којој би се донео прецедент учествују све судије из одређене материје, или представници свих већа. Неразумно би било да једно обично трочлано веће донесе прецедент који обавезује све.
Исто тако би било неразумно да се број судија ВКС смањи, тако да увек
одлучују у пленуму.111 О том апсекту се такође уопште не води рачуна, и зато идеја о увођењу прецедента ни нема никакву релевантност.

110

У том смеру јасно иде Н. Стојановић, Проблем (не)уједначености судске праксе у сфери
наследноправних односа, у: Н. Стоја новић/Крстић (ур.), Двадесет година Закона о наслеђивању Републике Србије (2016), 375 (390).
111 Напротив, број судија треба да се повећа, јер пројектовани број од 40 судија за највиши
суд у држави са бројем становника колико Србија има, и који је надлежан за све ствари
(грађанске, кривичне, прекршајне и уп равне) је једноставно премало. Аустрија са грубо
истим бројем становника ставља на располагање својим грађанима 128 врховних судија –
60 за грађанске и кривичне ствари (Врховни суд) и 68 за управне ствари (Управни суд). У
аустријском п раву су редовно правосуђе и управно правосуђе раздвојени, п а оно што ради
ВКС тамо раде два врховна суда; Управни суд је врховни, трећи степен, па зато нема исту
природу као наш Управни суд, који је првостепени.
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§ 7 Превазилажење проблема: предлози за ”реформу”
I. Експозе о појму ”реформе”
Правосудни систем, укључујући процесно право, налази се одавно у стању
перманентне реформе. Један закон брзо замењује други, или се новелира у
међувремену. То показује да се при реформи мисли само на мењање норми, ништа више.
Реформа у смислу наслова овог одељка, и зато је по наводницима, не
значи само оно што је данас, као што је речено, свакодобно решење – бескрајно мењање закона и доношење нових. Пре свега реформа значи промену правне културе и теоријских поставки које су чврсто усађене. Све док
се не деси промена на том плану било која законодавна реформа не може
да претендује на значајан успех. То је прегнантно истакао, за другу прилику, светски славни Франц Клајн, коме сплетом околности дугујемо и ми
пуно.

1

2

Треба прво разбити догму и доктрину отуђену од народа, па тек је онда
час за законодавца, то је задатак науке [...] Без таквог унутрашњег превладавања старог погледа је увођење нових, на новим и другачијим схватањима заснованих правних норми, безуспешан труд; стара мишљења исисавају новим институцијама најбољу моћ и чине их неспособним за
потврђивање пуним животом. Као и дата или иначе дуго негована животна схватања, политичка гледишта и сл., тако и таква учења имају једну
привлачну силу у односу на целокупне новонаступеле ствари у оквиру
представе индивидуе. Ова тенденција асимилације је дубоко психолошки
заснована. Једна нова мисао која значи напуштање или снажну промену
наших погледа и просуђивања стечених преко једног питања, претходно
није добродошла просечном интелекту, и он увек настоји да у таквом случају што више спаси од претходног у односу на ново [...] Преобраћање ка
новом, исправном мишљењу не сме да почне тек у данима vacatio legis новог закона.112

Кључне ствари у правној култури и теоријским поставкама које су несагласне са схватањем правне државе и независним правосуђем, односно
које коче уједначавање судске праксе, јесу:

3

1. Неупитност надлежности ван суђења;
2. Култ саветовања, заједничких седница, дискутовања и договарања о
правним питањима, укључујући и отворено тражење давања одговора на
правна питања од надређених судова;
3. Недовољно догматички разрађена посебна ревизија у грађанским
поступцима;
4. Догма о забрани цитирања судске праксе и теорије у судским одлукама,
односно нетраспарентност стила судске праксе.

О појединачним проблемима већ је било речи у делу који се тицао
уставности тачака 1 и 2. На овом месту ће се изложити могући уставнокомфорни модел уједначавања судске праксе на вертикалном нивоу, што
подразумева и прихватање стварног механизма посебне ревизије, као и
потреба мењања правне културе у погледу тачке 4.

112 Klein, Pro

futuro, Juristische Blätter 1890, 543.
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II. Уједначавање судске праксе на вертикалном нивоу, нарочито
нужност схватања посебне ревизије
1. Начелно: колико надлежности ВКС, толико и уједначене судске
праксе
5

6

7

Вертикално уједначавање судске праксе на уставнокомфоран начин зависи, ultima linea, од доступности ВКС у конкретним предметима. Колико ће
се то омогућити, делом је уставноправно питање, делом правнополитичко.
Но, у сваком случају, од волумена надлежности ВКС ће искључиво зависити омогућавање уједначене судске праксе.
Садашње стање показује да је ВКС заправо у добром делу доступан кроз
прави правни лек. У парничном поступку постоји посебна ревизија која је
управо уведена да би се највиши суд омогућио да уједначава судску праксу.
Садашњи ЗКП је увео по први пут ззз као правни лек окривљеног, али га је
ограничио сличним условима који постоје за посебну ревизију и парничном поступку, барем према редакцији законског текста. Који је стварни
домашај те одредбе (чл. 486 ст. ст 2 ЗКП) остављамо доктрини кривич ног
процесног права и судској пракси да реше, с обзиром на наше капацитете
и оријентацију. Оно што се ипак може констатовати јесте да се кроз ззз
омогућава да ВКС уједначава праксу на иницијативу странке, и да свакако
тиме потврди и спроведе супрематију своје праксе. Ипак, постоји могућности да се размишља и о моделу уједначавања судске праксе у кривичном
поступку онда када за правни лек није надлежна врховна инстанца (доле
бр. 24).
Како је речено, због сопствене оријентације у позицији смо да говоримо о посебној ревизији, а она је релевантна за све грађанске поступке,
упркос ставу 3. грађанског већа ВКС. У том смислу треба да се покаже
укратко њен стварни значај и домашај.
2. Посебна ревизија у грађанским стварима
А. Основно питање: право странке или дискрециона оцена ВКС?

8

О овом питању се изричито изјаснила само Весна Ракић-Водинелић, сматрајући да је посебна ревизија преузета из немачког права, да се не ради о
праву странке, већ о дискреционом овлашћењу суда, и да је позната у
Европи и ван ње.113 Аргументацију, међутим, није понудила, нити се позвала на, пре свега, немачке ставове о том питању. Тако се стиче утисак да је
и у упоредном праву посебна ревизија (ревизија по допуштењу) управо
ствар дискреционе оцене судова. Већ овде треба истаћи да то никако није
тако у немачком праву,114 штавише то би било неуставно, јер је дискрецио113

Познић/Ракић-Водинелић, Грађанско процесно право17 (2015), 505.
За немачко право уместо свих Jauernig, Zivilprozessrecht 29 (2007), 242: ревизија се мора
допустити ако су испуњени услови.
114
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но овлашћење о питању доступности једне инстанце неприхватљиво у
погледу правне сигурности и права на законитог судију:
[б]итан део принципа правне државе је начело правне сигурности. Оно
делује у оквиру процесног права, између осталог, у постулату јасноће
правних лекова. Захтев правне државе у смислу процењивости и предвидљивости радњи државе води заповести да се тражиоцима правне заштите
јасно означи пут ка испитивању судских одлука (уп. BVerfGE 49, 148 [164];
87, 48 [65]).115

Став о дискреционом овлашћењу ревизијског суда не може да се прихвати, и то из више разлога.
Прво, сама редакција одредбе чл. 404 ЗПП, а ни ранија чл. 395 ЗПП
2004, не дају ослонац за такав закључак. То што су услови допуштености
одређени кроз правне стандарде не значи уопште да је по среди самовоља
суда. Када би се тако резоновало, онда би се за сваки случај коришћења
правног стандарда, дакле и у материјалном праву, морало рећи да је оцена
његове испуњености у конкретном предмету ствар дискреције, самовоље
суда. То свакако да није тако.

9
10

Примера ради, разлог за недостојност за наслеђивање у виду ”тежег огрешења о законску обавезу издржавања” (чл. 4 ст. 1 т. 4 ЗН) би значио да суд
самовољно одлучује које је огрешење ”теже”. Супротно, он мора да оцени
да је наследник недостојан онда када постоји теже огрешење, а стандард
тежег огрешења је доступан конкретизовању, како то показује доктрина
наследног права: ”огрешење ће се сматрати тежим онда када је дужност
наследника да издржава оставиоца утврђена извршном судском одлуком
или извршним поравнањем пред судом или другим надлежним органом
(arg. из члана 195 КЗ).116

Друго, и сами услови за допуштеност посебне ревизије су ипак довољно одређени да су доступни конкретизовању кроз судску праксу. Сасвим је
друга ствар што до данас ВКС није конкретизовао све услове на довољно
одређен начин, како је то учинио примера ради немачки Савезни суд,117 већ
је тако нешто предузео, парцијално, за услов у погледу ”потребе за уједначавање судске праксе”.118 Дакле, у пракси ВКС није уопште конкретизовано,
примера ради, шта значи ”правно питање од општег интереса”.
Треће, и то је најважнији аргумент, основно правило у погледу права
на законитог судију, или у варијанти доктрине ЕСЉП и УС о приступу суду, јесте да је надлежност суда тако законом уређена да је доступно јасној
оцени странака када уопште постоји надлежност.119 Коришћење правних
стандарда, како је речено, није искључено, али је нужно да суд правног ле-

115

BVerfGE 107, 395 (416).
Ђурђевић, Институције наследног права7 (2015), т. 87.
117 Уп. BGHZ 152, 181.
118 Решење 3. грађанског већ а од 29.6.2017 – Прев 191/07: ”нужно је указивање на одлуке у
којима је у истоветној чињеничноправној ситуацији другачије пресуђено”; решење истог
већа од 16.3.2017 – Прев 358/16: ”неп равноснажна одлука није реп резент судске праксе”;
решење 4. грађанског већа од 27.9.2012 – Рев 1245/11, Гласник АКВ 2016, 304: ”различите
одлуке првостепеног и другостепеног суда у конкретном предмету саме за себе нису повод за уједначавање судске праксе”.
119 Уп. само УС СГ 53/13, 128 (132).
116
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ка успостави праксу која ће конкретизовати правни стандард,120 тако што
ће, суштински, створити норме – попуњавање правних празнина intra
legem. 121 Дакле, да је то заиста ствар арбитрерне оцене ВКС, онда би такав
приступ био дубоко противуставан. Како то истиче немачки СУС, нејасноћа у погледу питања дозвољености правног лека води и несношљивом ризику за странку, јер она ризикује трошкове изјављивања правног лека.122
Заправо, то не би издржало тест ”законитог судије” и правне сигурности.
Изјављивање посебне ревизије, дакле, значило би коцкање, јер допуштеност зависи од дискреционе оцене ревизијског суда, а она је, по дефиницији, арбитрерна. Тако нешто се не може импутирати намери законодавца, а ни ВКС углавном тако не поступа, већ онда када су испуњени услови –
дивергентна пракса, нарочито када се побијаном пресудом одступа од
праксе ВКС – допушта посебну ревизију, и vice versa.123 На крају, недвосмислено се може рећи и да УС не схвата допуштање посебне ревизије као
ствар арбитрерне оцене ревизијског суда. Одлуке у којима он поништава
решења о одбацивању посебне ревизије због арбитрерне примене права не
говоре ништа друго до става да се посебна ревизија мора допустити онда
када су испуњени услови, односно да се мора образложити став о
(не)допуштености.124 Да није тако, онда не би ни касирао одлуке којима се
одбацује посебна ревизија. Јер, када постоји заиста овлашћење дискреционе оцене – права дискреционо овлашћење – онда нико ни не може да
испитује процену надлежног органа. Тако нешто је присутно само у управном праву. У томе је и кључ проблема: постојање правних стандарда у грађанском процесном праву и право дискреционо овлашћење у управном
праву се поистовећује, што је погрешно.125 На крају, заповест уставнокомфорног тумачења води недвосмисленом ставу да синтагму из чл. 404 ст. 1 –
”према оцени ВКС” – значи само питање надлежности – ВКС, не жалбени
суд, испитује услове за допуштеност.
Према томе, ваља закључити да посебна ревизија представља право
странке, а не дискрециону оцену ревизијског суда. Ревизија је правни лек
странке, а његова допуштеност по дефиницији не може да зависи од ”дискреционе” оцене суда. Због тога је ВКС дужан да образложи изричито своју ”оцену” допуштености – због чега сматра да (ни)су испуњени услови за
мериторно одлучивање о посебној ревизији.

120

Управо у погледу доступности правног лека и нужности да судска пракса постави јасне
критеријуме у случају нејасноће законског текста уп. п ресуду ЕСЉП Haji yev против Азербејџана од 16.11.2007 – 5548/03, бр. 35 са даљим упућивањем на ранију праксу.
121 О том феномену уп. Schweizer, Frei e richterliche Rechtsfindung intra leg em als
Methodenproblem (1959), passim, нарочито 45 и след.
122 BVerfGE 49, 148 (164).
123 Ипак има примера у којима се уопште не образлаже одлука о недопуштању посебне
ревизије, што ствара утисак арбитрерне оц ене; решења 3. грађанског већа: од 28.1.2016 –
Прев 408/15; од 25.4.2016 – Прев 330/15; од 25.4.2016 – Прев 95/16; решење 1. грађанског већ а
од 11.5.2016 – Рев 622/16.
124 В. само одлуку од 2.10.2014 – Уж 491/11.
125 О томе подробно Schweizer, 45 и след.
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Б. Посебна ревизија уопште није ”изузетна”
Следећи проблем који се надовезује на претходни, а узрокован је погрешном редакцијом чл. 404 ст. 1 ЗПП, тиче се карактера посебне ревизије. Како се то у цитираној одредби каже, она је ”изузетна”. Она међутим уопште
није изузетна. Она је редовна колико и друге ревизије, односно и друге су
изузетне колико и она. Једноставно, на различит начин је одређена дозвољеност, али, што је најважније, онда када су испуњени услови, она је
дозвољена. Због тога је недопуштена уставна жалба пре изјављивања посебне ревизије.

14

В. Редакција чл. 404 ст. 1 ЗПП и став ВКС: пракса о процесним питањима није вредна уједначавања?
Несхватљива редакцијска промена у погледу овог института је нашла своје
место у ЗПП у односу на његовог претходника. Посебна ревизија може да
се изјави само због погрешне примене материјалног права, уз испуњеност
даљих услова. Обрнуто, просто језички тумачећи одредбу a contrario, то
значи да не могу да се истичу повреде поступка. У резултату, ВКС нема
компетенцију да уједначава судску праксу у погледу процесног права.
Ова фундаментална промена није ни споменута у неславно рекордно
кратком Владином Образложењу Предлога ЗПП – за један нов закон од
508 чланова се понудило свега 10 страна.126 Утолико не може да се истражи
намера редактора. Зачуђујуће је и то што је Предлог ЗПП претходно ”прошао” експертизу стручњака Савета Европе, а један од њих је био Немачке –
у немачком систему, и поред лоше редигованог законског текста, нема никаквог разликовања правних питања у погледу којих се допушта ревизија
ради уједначавања судске праксе; то су равноправно питања материјалног
и процесног права, и то је чини се саморазумљиво спрам циљног сагледавања.127 У сваком случају, ВКС се изричито изјаснио о овом питању, и то
прво у решењу о одбацивању посебне ревизије у којој се истиче битна
повреда поступка,128 а потом ГО ВКС кроз формулисање сентенце поводом
ове одлуке.129
Питање је да ли се ипак креативним захватом у чл. 404 ст. 1 ЗПП – аналогијом – може доћи до ширења доступности посебне ревизије тако да она
остварује своју сврху: обезбеђивање уједначене судске праксе и у материји
процесног права.130 Искуство из немачке судске праксе показује да је тако
126

Уп. Образложење Предлога Закона о парничном поступку из 2011, доступно на интернет страни Народне скупштине.
127 Уместо свих, са даљим упућивањима на схватање СУС Musielak/Ball, ZPO10, § 543 бр. 9.
128 Решење од 20.11.2014 – Рев 1354/14, Рж 315/14; с обзиром да ова одлука није објављена на
интернет страни ВКС, информација о томе које је конкретно веће донело одлуку је недоступна.
129 Билтен ВКС 1/2015, 339.
130 Уп. и став ВК о предлогу уређења доступности правног лека у Украјини о којем одлучује Врховни суд, а које се ограничава на потребу за уједначавање материјалног права: ”није
јасно које је оправдање да се негира надлежност Врховног суда у погледу питања процесног права, нарочито због тога што је далеко највећи број проблема права на правично
суђење (чл. 6 ЕКЉП) везано за п роцесна питања. Дискрепанц а судске праксе је сасвим
могуће да се јави и у односу на норме процесног п рава, и било би есенцијално да постоји
55

15

16

17

Пројекат „ У напређење еф ик ас нос ти правос у ђа “ 12SER 01/ 01/ 121

нешто методолошки могуће у правном поретку у којем је суд везан за закон. На крају, ако је ВКС предузео телеолошку редукцију у случају одредбе
о недозвољености ревизије у свим поступцима за које је посебном нормом
одређено да је недозвољена (горе § 5 бр. 3), онда се већ прешао праг
praetor legem стварања права. Законодавна интервенција је свакако нужна,
управо због чврстог става ВКС.
Г. Смисао посебне ревизије
18

19

20

21

У системима из којих смо преузели посебну ревизију, која је данас једина
врста ревизије (нема ревизије према вредности предмет спора, нити ревизије због преиначења другостепеном пресудом), смисао овакве ревизије је
у томе да се, прво, омогући највишем суду да се изјасни по први пут о неком правном питању, и друго, да се омогући уједначавање судске праксе.
Ово друго подразумева две варијанте: прва је да је побијана одлука дивергентна у односу на неку другу другостепену, а ревизијску суд се још није
изјаснио; тада је ово заправо нужност изјашњења овог суда по први пут –
решавање правног питања од општег значаја. Друга варијанта је да се ревизијски суд већ изјаснио, што значи, по правилу, да је једна од две другостепене одлуке супротна његовом ставу. Ако је побијана одлука таква, ревизија се допушта и о њој се мериторно одлучује, што значи да ће спровести став ревизијског суда. Ако је обрнут случај – побијана одлука је у складу
са праксом ревизијског суда, а нека друга је противна – онда се ревизија
одбацује. Нема потребе за уједначавањем судске праксе, јер се она не може
уједначити онако како треба – друга одлука је дисонантна, а не побијана;
ту другу не може никако ревизијски суд да укине или преиначи.
Чини се да овакво схватање већ делом прихваћено у пракси ВКС, иако
не на сасвим транспарентан начин. Теза да је нужно да се у случају једног
питања које није уопште решено у пракси ВКС он изјасни тако што ће допустити ревизију, није још присутна. Но, учење о дивергентности јесте. У
низу одлука се ревизија одбацује зато што је побијана одлука у складу са
праксом ВКС, иако ревидент указује на постојање неких других другостепених одлука које су супротне. У овом случају је изузетно битан стил одлуке о одбацивању.
Интегрални део одбацивања посебне ревизије због непостојања
потребе да се уједначи судска пракса је позивање на раније одлуке. О томе
ће бити касније речи у смислу општег стила судске праксе, али овде је у
овом контексту битно да се нагласи смисао код посебне ревизије.
Као што је речено, у пракси ВКС су забележени случајеви да се изјављује посебна ревизија, у којој се истиче да је побијаном пресудом одлучено
другачије него код неког другог жалбеног суда, или можда чак и код истог. Но, управо побијана пресуда се заснива на пракси ВКС. Ово је парадни
пример недозвољености посебне ревизије, јер нема потребе да се одлучује
у меритуму поводом тог питања – ВКС је већ рекао своје у ранијим одлукама (или кроз став ГО), а побијана пресуда га је следила. Како истиче 3.
делотворан механизам за обезбеђивање јединственог тумачења и у овом смислу (CDLAD[2010]026, бр. 29).
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грађанско веће, ни у случају прихватања изузетне дозвољености изјављене
ревизије не би дошло до другачијег одлучивања и повољнијег исхода спора за противника предлагача.131 Слично поступа и 7. грађанско веће, додуше у случају да се ревидент позвао на потребу да се размотри правно питање од општег интереса за грађане као услов допуштености посебне ревизије; оно истиче да се о том питању већ изјаснило ГО ВСС, а да је у побијаној пресуди слеђен тај став.132
Разлика између ове две одлуке, које су засноване на истој идеји, јесу у
стилу, што је за питање правне сигурности и поверења у највишу инстанцу
од пресудног значаја. У одлуци 3. већа је само истакнуто да је побијана
пресуда ”у складу са праксом ревизијског суда”, без давања даљег образложења – цитирања раније праксе у складу са којом се побијана пресуда.
Заправо, у одлуци се ни не спомиње уопште које је то правно питање које
је спорно, у погледу којег је другостепени суд следио праксу ревизијског
суда. Образложење је неупотребљиво, јер је ништа не саопштава. Супротно, 7. веће у самој одлуци износи на видело које је то правно питање у
погледу којег се изјављује ревизија; потом излаже укратко какав је став
раније праксе (заправо став ГО ВСС), цитирајући је, па онда констатује да
нема потребе да се улази у меритум ревизије.
Одлука 3. већа не доприноси уједначавању судске праксе, јер није послала никакву поруку читаоцима. Обрнуто, одлука 7. већа је испунила мисију, јер се у из ње може јасно видети став ВКС о конкретном правном питању.
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3. Посебно о инциденталном преношењу надлежности са жалбеног
суда на ВКС
У немачком кривичном поступку, због очигледно другачијег приступа него у грађанским поступцима, не постоји ревизија по допуштењу. Ипак, у
неким случајевима о ревизији не одлучује Савезни суд као врховна
инстанца, већ је предвиђена надлежност виших земаљских судова, који су
пандан нашим апелационим.133 Да би се у тим случајевима обезбедила јединствена судска пракса, која очигледно није могућа при постојању 24
таква суда, превиђен је посебан механизам. Ако поводом одлучивања о ревизији виши земаљски суд хоће да одступи од одлуке Савезног суда, онда
му он уступа предмет ради решавања правног питања (§ 121 ст. 3 Закона о
уређењу судова). Овај механизам се тиче надлежности и не угрожава судијску независност. Јер, он се схвата тако, што и јесте, да у том случају –
намера одступања од праксе врховног суда – виши земаљски суд више није
ни надлежан за решење правног питања. Судеће тело постоје Савезни суд.
Он је интегрално судеће тело у поступку по правном леку, па када реши
правно питање, виши земаљски суд у складу са тим одлучује о ревизији,
испитивајући даље разлоге који се не тичу тог правног питања.
131

Решење од 25.2.2016 – Прев 377/15.
од 22.3.2017 – Рев 453/17.
133 Ревизија је правни лек и у кривичном поступку, у којем се не могу покретати чињенична питања, тј. оц ена доказа не може да се напада; уп. Roxin/Schünema nn,
Strafverfahrensrecht 27 (2012), § 55 бр. 1 и след.
132 Решење
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Овај модел може да послужи као евентуално омогућавање уједначавања судске праксе у кривичном поступку, нарочито због ограниченог ”дејства” ззз – не може да доведе до погоршања положаја окривљеног чак и да
се утврди да је другостепеном пресудом пресуђено погрешно у његову корист.
III. Уставнокомфорни модел уједначавања судске праксе на хоризонталном нивоу: велика већа ВКС
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Друга компонента механизма уједначавања судске праксе се везује за обезбеђивање униформне праксе самог ВКС – хоризонтални ниво. Постојећи модел је надлежност ван суђења – правни ставови у свим појавним терминима – и везаност свих већа за њих (чл. 43 ст. 3 ЗУрС). Показано је да је
овај механизам неуставан, а да никако није делотворан. Због тога и постоји дивергентна пракса самог ВКС (горе § 5 бр. 1 и след.).
Упоредноправни модели који постоје показују да су они парадигматично исти: спречавање доношења дивергентних одлука се врши кроз
дужност судећег тела да уступи предмет једном другом судећем телу,
састављеном од већег броја чланова највишег суда.
Модел може да се назове моделом ”великог већа” (Großer Senat), иако
то није јединствен назив.134 Суштина је да се успостављају судећа тела
врховног суда која одлучују да ли ће се у конкретном случају одступити од
досадашње праксе (велико веће). Састављена су од представника свих већа
одређене материје, или од судија који се одређују на за сваку годину. Та
тела су активна у самом процесу доношења одлуке, она се не активирају по
доношењу одлуке, макар она не била експедована. У ту сврху се законом
налаже судећем телу да ако жели да одступи од праксе других већа, или
праксе самог великог већа, оно мора да уступи решавање тог правног питања великом већу.135 Дакле, конкретно веће не доноси одлуку о правном
леку, чија је судбина неизвесна, јер може да буде ”прегласано” након заустављања експедовања. Тако нешто је неспојиво са судијском независношћу и правом на законитог судију. Како је речено, једном када се донесе одлука нико не сме да је мења, па ни судеће тело на притисак других судија (горе § 4 бр. 95 и след.).
Модел великог већа подразумева у догматичком смислу да је оно законом одређено судеће тело, макар само за део одлуке о правном леку. Дужност обичног (редовног) судећег тела да уступи решавање правног питања, када жели да одступи од праксе других већа, има значај одредбе о ”надлежности”. Једноставно: када жели да одступи од праксе других већа, оно
више није надлежно за решење тог аспекта спора (решење правог питања),

134

За аустријски модел би прикладан назив био ”модел појачаног, увећаног већа” с обзиром на законску терминологију (verstärkter Senat). То, међутим, не мења ништа у систему.
135 То је немачки модел који постоји у свим највишим судовима сваке гране правосуђа (за
редовно п равосуђе § 132 GVG; за управно § 11 VwGO; за радно § 45 ArbGG; за социјално § 41
SGG; за финансијско § 11 FGO); уз то, постоји и заједничко веће врховних судова савеза
(чл. 95 ст. 3 GG). У Аустрији ”појачано веће” добија надлежност да реши комплетан предмет (одлука о правном леку), дакле не само правно питање (§ 8 OGHG).
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већ је надлежно велико веће.136, 137 Везаност за одлуку великог већа у конкретном случају никако није уставноправно проблематична, јер је велико
веће законом одређено судеће тело које решава овај део предмета у току.
Поступак пред великим већем је зато један међупоступак
(Zwischenverfahren) у оквиру поступка о правном леку; он чини са њим
интегрални део.
Веће које жели да одступи од праксе неког другог већа или великог већа преноси надлежност образложеним решењем. Велико веће решава
правно питање такође образложеним решењем. Оба решења се објављују,
а свакако да се достављају странкама.138 На тај начин се омогућава пуна
транспарентност поступка, па странка онда зна како је заиста дошло до
пресуђења у њеној ствари.
Овакав механизам представља традиционални модел Средње Европе,
прецизније германског правног подручја, и успостављен је, што се тиче
немачких земаља, врло рано, већ у Пруској; 139 у Немачкој се до данас очувао. Аустрија га је, моделски, у потпуности прихватила тек 1968 што се тиче редовног правосуђа (грађанске и кривичне ствари), с тим да је и то тада
постојао механизам уједначавања судске праксе тамошњег Врховног суда,
који је делимично једногласно оцењен у теорији као неуставан,140 па је законодавац пожурио и увео садашњи систем. На крају, и нови швајцарски
Закон о Савезном суду суштински следи већ раније постојећи концепт, јер
предвиђа да судеће веће сме да одступи од праксе других већа само ако се
она сложе, а поступак изјашњавања је интегрални део поступка одлучивања о правном леку.141 Треба поновити да досадашњи усамљени подухвати
домаће доктрине да истраже овај механизам нису ипак тачни, с обзиром
да су га изједначавали са нашим системом надлежности ван суђења, односно нису до краја саопштили суштину, што може да води закључку да је
наш систем заправо опште добро у европском континенталном кругу.142
136

Додатан услов за успостављање надлежности великог већа је тај да се п ретходно већа
од чије праксе се намерава одступ ање негативно изјасне о томе. Наиме, судеће тело (редовно веће) када жели да одступи од п раксе неког другог редовног већа, образлож еним
решењем упућ ује питање том другом већу да ли се оно још увек држи свог става, своје
праксе. Ако друго веће одговори решењем да се слаже са одступањем, онда нема ни
потребе за п реношењем надлежности на велико веће. Ова решења се објављ ују и представљају п рворазредни догађај у јавности, јер се обелодањује (могуће) одступање од праксе. Решење о постављању питања је увек темељно образложено и има форму теоретског
рада, с обзиром да се тиче само правног питања.
137 У аустријском праву у случају намере одступања од праксе других већ а или раније
одлуке појачаног већа преноси се комплетна надлежност на њега, и оно доноси одлуку о
правном леку.
138 Исцрпно уп. Löwe-Rosenberg/Franke, StPO, Bd. 1026 (2010), § 132 GVG.
139 Уп. Starke, Darstellung der bestehenden Gerichtsverfassund in dem Preussischen Staate
(1839), 151.
140 Неуставно је било заустављ ање експедовања донете одлуке од стране председника
Врховног суда; Melichar, 93 фн. 179 са даљим упућивањем.
141 В. чл. 23 Закона о Савезном суду (AS 2006, 1205). Да је то конц епт и пре овог закона уп .
Образлож ење Предлога Закона о Савезном суду (Botschaft zur Tot alrevision der
Bundesrechtspflege, BBL 2001, 4202 [4286 и след.]).
142 Уп. Кошутић, 34 и след.; исти Зборник за теорију права 1978, 83 и след. који је изгледа
једини на југословенском простору уопште спомињао упоредноправне моделе, конкретно
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Ради се међутим о фундаментално другачијим институтима: модел великог већа је надлежност у суђењу, вршење судске власти, док је наш систем
невршење судске власти – доношење општег акта судске управе.
На овој теоретској мустри, на крају, је изграђен и поступак решавања
правног питања комунитарног права, који је неуспело послужио увођењу у
наш систем ”решавања спорног правног питања” у ЗПП. Суд последњег
степена државе чланице ЕУ је дужан да уступи предмет Суду ЕУ ради решавања правног питања комунитарног права, тако да је након решавања
домаћи суд везан том одлуком. Суд ЕУ није ништа друго до судеће тело –
законити судија – у конкретном поступку, и то је неспорно у уставносудској пракси Немачке 143 и Аустрије.144 Поступак пред Судом ЕУ је ништа
друго до међупоступак у оквиру текућег поступка о правном леку који тече
пред судом последњег степена државе чланице.
Последица одређења да је судеће тело којем се мора уступити решавање правног питања, или цео предмет (Аустрија), у вези са уставним правом на законитог судију, значи да произвољно кршење ове дужности
представља повреду овог уставног права. 145 Дакле, у домаћем систему,
последња брана за случај ”самовоље” ВКС биће уставна жалба и реакција
УС. У том смислу се не без разлога говори о Уставном суду ”као гаранту
великих већа”.146 Наравно, треба поћи од тога да таквих случајева не би ни
требало да буде.
На крају, није неумесно ни да се постави питање увођења овог модела
и за сам УС. Данас не постоји уређен механизам обезбеђивања јединствене
праксе УС у поступцима по уставним жалбама. У случају да велико веће
једногласно жели да одступи од праксе другог великог већа, не постоји
уставнокомфоран начин да се тако нешто спречи. УС је без било каквог
нормативног ослонца изгледа за те случајеве успоставио надлежност ван
суђења, и својим Пословником ”легализовао” заустављање експедовања
одлука, па чак и мењање донете и експедоване одлуке.147 То је само показатељ да свест о независности судија не постоји ни код чувара тог принципа,
односно да и судије УС још увек ”живе” у совјетском моделу правосуђа. Увођење јасног законског правила да у случају намере одступања од праксе
другог великог већа о уставној жалби одлучује општа седница отклања све
проблеме.

немачки, француски и швајцарски, али их је поистоветио са домаћим моделом надлежности ван суђења. Наиме, сви споменути модели подразумевају активност судећих тела и
доношење одлуке у конкретном предмету, пре него што се донесе одлука о правном леку.
143 BVerfGE 82, 159 (192 и след., нарочито 194).
144 VfSlg 14390/1995.
145 В. претходне две фн. као и BVerfGE 73, 339 (366); BVerfG NJW 2004, 1371.
146 Zöller/Gummer, ZPO26 (2007), § 132 GVG бр. 3.
147 У чл. 96 Пословника УС је п редвиђено да се експ едовање одлуке може зауставити на
предлог председника, судије или радног тела УС (ст. 1), а да се чак и експедована одлука о
уставној жалби може преиспитати ако је супротна важећој п ракси суда (ст. 2), што је најгрубље кршење независности судећих тела УС и нема никаквог покрић е у Уставу и Закону о Уставном суду. Уз то, тако нешто је у контексту поверења грађана у овај суд поразно,
јер странка добија одлуку која се касније мења (sic!).
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Увођење на јасан начин овог модела треба да представља коначан
растанак са ”надлежности ван суђења”, с тим вези и коначно уређење положаја судова у складу са уставним основама судске власти. То ће бити
трајан допринос јачању судијске независности и изградњи правне државе
у којој судови суде, ништа мање, али ништа ни више. Правнополитички
гледано, ако се претендује на позитиван став ВК о стању српског судства,
коначан растанак са моделом који је имао сврху у социјализму, представља
нужност. Но, и овде се наглашава да није циљ да се задовоље страни
посматрачи, већ да се успостави систем који је уставнокомфоран и погодан за српско поимање правне државе. То што је огромним делом искуство
стабилних система уједно и одговарајуће за нас, у овом контексту је случајност.
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IV. Измена парадигме стила судске праксе: сврсисходност мењања
правне културе – растанак са догмом забране цитирања судске праксе у одлукама; увођење дужности да се образложи одступање од судске праксе
1. Садашњи стил судске праксе
Забрана цитирања судске праксе је нешто што је карактеристично са српски стил писања судских одлука, и засигурно је резултат темељне поставке
да судска пракса није извор права. Стога се на цитирање судске праксу у
образложењу одлука гледа као на страно тело, штавише, сматра се да би
тако нешто управо било противуставно. Полази се засигурно од тога, што
је француски модел који је само историјски условљен, да се било који став
у одлуци изводи из самог закона и ничега, односно да се у тој чистоти мисаоног процеса не види било какав утицај субјективизма. Да је судија супсумпциони апарат, да он никада не ствара право. 148
Та мисао се јасно манифестује у Судском пословнику. У чл. 122 ст. 4, који се односи на писање одлука, изричито се наводи да се ”у образложењу
одлуке може наводити и пракса међународних институција које штите
људска права (нпр. Европски суд за људска права – Винчић против Србије
”Службени гласник РС”, бр..)”. Јасно је да се a contrario мислило да и да је
забрањено цитирање праксе свих других судова, укључујући и УС (sic!).
Дакле, догма о забрани цитирања судске праксе је добила и свој нормативни ослонац. Због чега је то ”догма” биће образложено у даљем тексту.
Ипак, приметно је да нека судећа тела не следе општи курс, штавише
нека већа ВКС, ипак размерно мало, цитирају судску праксу. Чини се да је
то новијег датума, и да се већ у судској пракси ВКС полако мења приступ,
заправо парадигма.
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2. Догма о забрани цитирања судске праксе
Искуство показује да од правне културе, а не од уређености судске праксе
као извора права, односно уопште регулативе њене улоге, зависи стил суд148

За француски стил у том смислу, који је, понављамо, само историјски условљен, Kötz
RabelsZ 37, 245 (249 и след.).
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ске праксе. 149 Нема бољег примера за то од стања у Немачкој, Аустрији и
Швајцарској. Ради се о земљама које су типично непрецедентног карактера, у којима је судска власт потчињена закону исто као и код нас. Па ипак,
готово да нема судске одлуке у којој се не цитира ранија пракса. Заправо,
нема одлуке у којој се не заузима сопствени став тако што се не узима у
обзир стање судске праксе и литературе. На крају, не треба занемарити
стање у Словенији, земљи с којом делимо исту правну историју, али не,
испоставља се, исту правну културу. Наиме, тамошњи Врховни суд одавно
цитира судску праксу и теорију у својим одлукама.
Парадни пример из једне немачке другостепене пресуде.
Али и у код судских одлука ван привилегије судских пресуђења долази у
обзир одговорност државе у смислу уставног начела судијске независности само код нарочитог тешких грешака, тј. у случају намере или грубе
непажње, као и у случаје незаступљивости става судије (Савезни суд, пресуда од 3.4.2003, горе наведена, juris марг. бр. 2; пресуда од 5.10.2006, NJW
2007, 224 [juris марг. бр. 19]; пресуда од 4.11.2010, NJW 2011, 1072 [juris марг.
бр. 14]; Staundinger-Wöstmann, BGB, 2013, § 839 марг. бр. 313).150
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То се рефлектује и на случај када се одступа од ”владајућег схватања”:
онда када суд, нарочито нижи, не следи судску праксу, он то не чини тако
што једноставно заузме другачији став; његова саморазумљива дужност
јесте да се темељно позабави противаргументима у односу на судску праксу коју не следи. Исто је и у случају да судеће тело не дели мишљење
заступљено у теорији. Ипак, ова дужност није правне природе, већ етичке,
и зато је део правне културе. Кршење дужности и може да прође без
последица, нарочито ако је заузети став исправан. Али за судију из тих земаља је незамисливо да тако нешто учини због реакције јавности. Свака
одлука је предмет испитивања стручне јавности, која се не устручава да
коментарише одлуке.151 Неузимање у обзир судске праксе највишег суда и
владајућег става теорије је груба грешка. Сликовито, можда са извесним
претеривањем, судеће тело би било разапето на крст у стручној јавности.
Ако се ради о највишем суду – промена сопствене праксе без спомињања
раније или необрачунавање са озбиљном критиком теорије – то би био заиста скандал незамисливих размера. Управо због тога потреси у овим
земљама у виду самовољне дивергентне судске праксе 152 и не постоје. Независност судија је очувана кроз њихово схватање одговорности – ако судеће тело нижег суда одступа од праксе вишег, оно се труди да се у одлуци
”обрачуна” са аргументима. То онда неминовно значи и цитирање одлука.
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Под ”стилом судске праксе” означавамо начин писања образлож ења одлуке, и то
образложење правних разлога; о томе в. Kötz RabelsZ 37, 245 (246 и след.).
150 Пресуда В ишег земаљског суда у Франкфурту од 20.3.2013 – 1 W 42/12, JurionRS 2013, 37278
марг. бр. 12.
151 Коментари одлука су драгоцени ресурс за развој права, па зато догматика схвата као
саморазумљиву дужност да се бави резултатима судске праксе.
152 Како је већ речено, и сам ЕСЉП полази од тога да је п ромена сопствене п раксе допуштена са аспекта права на п равично суђење, али само под условом да су дати подробни
разлози зашто се нап ушта дотадања пракса, што п ре свега претпоставља да се у самој
одлуци она наведе; ЕСЉП пресуда од 14.1.2010 – Atanasovski против БЈРМ 38615/03, бр. 38
са даљим упућивањима.
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Цитирање судске праксе уопште није негирање везаности судећег тела
за закон, нити је то увођење судске праксе у каталог извора права. То значи само да судеће тело заузима исти став као и нпр. највиши суд у његовој
пракси и да, што је најважније, прихвата, преузима његове аргументе,
образложење тог става. Цитирање не значи ништа друго до упућивање на
аргументе, и понављамо, нема никакве везе са статусом судске праксе.
Управо зато такав приступ не значи апсолутно битну повреду поступка у
виду ”непостојања разлога у одлуци”. Како то јасно изричито истиче немачки Савезни суд, на тај начин, иако нема аргумената у самој одлуци, већ
голи став, странке и инстанциони суд могу да провере исправност става
тако што ће прочитати одлуку или литературу на коју се упућује у одлуци.153
Према томе, забрана цитирања судске праксе (и теорије) је догма, јер
она уопште није прописана правом, а нарочито она нема везе са тиме да је
судеће тело повиновано закону, а не сопственој или туђој пракси.
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3. Сврсисходност цитирања судске праксе
А. Цитирање судске праксе од стране нижих судова
Општепознато је да нижестепени судови већином следе праксу ВКС. У
свим тим случајевима, међутим, они је не цитирају, заправо ни не саопштавају странкама у одлуци да је њихов став идентичан са ставом ВКС, тј.
да су следили његову праксу. Другим речима, странке ни не знају да је исход њиховог спора резултат преузимања става и аргумената ВКС.154 Тако
нешто, као што је речено, резултат је догме о забрани цитирања судске
праксе. Међутим, то је несврсисходно и заправо наноси штетне последице.
Наиме, цитирање праксе није само себи циљ, већ то треба да помогне
странкама и правосуђу.
Узмимо за пример хипотетички случај два образложења истог правног
става. Ради се о питању значаја уговорне одредбе у уговору о продаји непокретности да ”купац сноси обавезу плаћања пореза на промет апсолутних права”, у спору у којем продавац, након што је платио порез, јер је то
његова законска обавеза, тужи купца ради регреса. Првостепени суд је
одбио тужбени захтев. По жалби се пресуда преиначава. Два су могућа
стила писања образложења кључног става другостепеног суда.
Први је нецитирање праксе ВКС.
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Погрешно је првостепени суд схватио значај уговорне одредбе. Она није у
супротности са законском обавезом да је продавац обвезник пореза на
промет апсолутних права (чл. 25 ст. 1 Закона о порезима на имовину). Јер,
она има значај уговора о преузимању испуњења из чл. 453 ЗОО, што значи
да када продавац плати порез он има право да се, суштински, регресира од
купца.

Други је цитирање праксе ВКС:

47

153

BGH NJW 1991, 2761, с чим се слаже и теорија, уп. Thomas/Putzo/Reichold, ZPO29 (2008) §
547 бр. 12.
154 Приметно је, међутим, да се углавном преузимају ставови ВКС, али да се уоп ште не понављају аргументи који су оправдање за став.
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Погрешно је првостепени суд схватио значај уговорне одредбе. Она није у
супротности са законском обавезом да је продавац обвезник пореза на
промет апсолутних права (чл. 25 ст. 1 Закона о порезима на имовину). Јер,
она има значај уговора о преузимању испуњења из чл. 453 ЗОО, што значи
да када продавац плати порез он има право да се, суштински, регресира од
купца (решење ВКС од 22.3.2017 – Рев 453/17 са даљим упућивањима на став
ГО ВСС, доступно на интернет страни ВКС).
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Шта се добија ако се прихвати друга алтернатива, ако се цитира пракса
ВКС? Наиме, тиме што је судеће тело саопштило свој став, с позивом на
судску праксу ВКС, оно показује странци која је оштећена одлуком, овде
туженом, (одлука је лоша по њену процесну позицију) да тешко може да
рачуна са успехом по ревизији која дозвољена због преиначења првостепене пресуде (чл. 403 ст. 2 т. 2 ЗПП). Односно, упућује је на аргументе највишег суда, па ће странка морати добро да се помучи да их обеснажи ако
претендује на успех у ревизијском поступку. Транспарентно суђење и саопштавање слеђења судске праксе ВКС тиме штити странку од непотребних трошкова. Да ли је заиста реално очекивати да тужени у овом спору
изјави ревизију? Ако му се не саопшти став ВКС, он лако може да срља у
ревизију и да само изгуби средства. Управо због оваквог приступа у референтним упоредноправним системима нема изјављивања правних лекова
који нападају став који је владајући с простим образложењем да је став
неправилан. Јер, већ у одлуци коју желе да побијају им се јасно ставља до
знања да је заузети став и став инстанционог суда, снабдевен темељном
аргументацијом.
Корист од таквог приступа, последично, има и правосуђе. Иначе оптерећени инстанциони судови, нарочито ВКС, добијају предмете по правним
лековима који су очигледно неосновани. Наравно да странке имају неограничено право да изјављују жалбу, у добром броју случајева и ревизију,
односно ззз у кривичном поступку. Али рационална странка неће срљати у
трошкове ако је у побијаној одлуци слеђена пракса инстанционог суда, пре
свега ВКС. Њој треба помоћи да не срља, а то се чини управо цитирањем
судске праксе, позивањем на њу у смислу позивања на аргументацију. На
тај начин се смањује оптерећење инстанционих судова, што је корист за
правосуђе. Утолико цитирање судске праксе у одлукама у јавном интересу.
Све речено се нарочито односи на сврсисходност цитирања праксе у
првостепеним одлукама. Корист за странке и правосуђе треба да се оствари већ приликом процене учинковитости жалбе. Статистички извештаји о
томе колико је првостепених одлука нападнуто жалбом нам нису доступни, али из искуства знамо да је то изузетно, изузетно, велик проценат.155
Можда узрок за њега лежи и у нецитирању устаљене праксе инстанционих
судова. Искуство других система у којима се цитира пракса опсежно већ у
првостепеним одлукама показује друге бројке. Примера ради, у 2007. години у Немачкој, што се тиче парничног поступка, против првостепених
пресуда основних судова призив (правни лек који одговара нашој жалби)
155

Свакако да није реп резентативан узорак, али један судија основног суда у Новом Саду
каже сликовито да се његове првостепене одлуке нападају жалбом у 99,99% случајева, тј.
да не може да се сети да ли је уопште било случајева неизјављивања жалбе.
64

У ј е д н а ча ва њ е су д ск е п р а ксе у Р е п у б л и ц и С р б и ј и – с т а њ е с т в а р и и п р е д л о з и з а
реформу

је уложен у 24,7% спорова пред основним судовима, односно у 57,6% спорова пред земаљским судовима, који одговарају наших вишим судовима. 156
Б. Сврсисходност цитирања сопствене судске праксе (ВКС)
Корист постоји и од цитирања сопствене праксе у случају ВКС. На тај начин се транспарентније суди и доприноси да странка која губи боље прихвати одлуку. Тиме се повећава поверење у правосуђе. Јер, није исто када
највиши суд само саопшти став о правном питању, у односу на случај да га
саопшти и јасно каже да је то његова устаљена пракса, упућујући на раније
одлуке.
На овај начин се доприноси и уједначавању судске праксе, је се шаље
изнова порука континуитета са ранијом праксом. Судијама нижих судова,
адвокатима, теоретичарима и уопште грађанима је лакше да се информишу о судској пракси највишег суда на тај начин. Посао највишег суда је да
већ кроз конкретну одлуку допринесе, нарочитим стилом писања, јасном
решавању правних питања, што укључује и позивање на сопствену праксу
и упућивање на аргументе.
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4. Увођење дужности образлагања одступања од праксе ВКС
Имајући у виду садашње стање које смо назвали догмом, а такође и пожељност цитирања судске праксе у одлукама, чини се погодним да се тако
нешто на нормативном плану подржи, да се судије охрабре да то чине. Али
и с друге стране, много важније, не би било ни мало лоше решење да се
зарад транспарентности суђења и обезбеђивања правне сигурности изричито пропише дужност судова да образложе у својој одлуци одступање од
праксе ВКС, или чак и њиховог инстанционог суда. То опет не значи да се
пракса ВКС проглашава прецедентом, извором права једнаким као закон,157
већ служи транспарентном суђењу. Потчињеност судећег тела закону, а не
пракси највишег суда, не значи и ослобађање обавезе подробног образложења одлуке, све зарад отвореног, транспарентног суђења; у фокусу су
странке које треба да се увере у исправност одлуке, јер због њих постоји
правосуђе. Тиме се и развија право, јер се тада суд труди да аргумен тује
свој став много озбиљније; није искључено да ће управо тако нешто водити заокрету праксе самог ВКС када му дође предмет у руке.
156

В. Rosenberg/Schwab/Gottwald 17, § 136 бр. 1.
томе да је судска п ракса највишег суда секундарни извор права другачије природе од
закона, у различитим теоријским приступима везаним за непрецедентне системе, исцрпно Кошутић, 107 и след. за југословенски правни поредак; Bydlinsk y, Hauptpositionen zum
Richterrecht, JZ 1985, 149 и след. за аустријски и немачки п равни поредак, кога следи
изричито аустријски Врховни суд (OGH) SZ 70/245. Напомињемо да Кошутићево схватање
до данас није имало било каквог утицаја, па чак није ни довело до дискусије, иако је оно у
многим аспектима синхроно са владајућим схватањима у упоредном праву, како у време
када је артикулисано, тако и данас. Та констатација се враћа на владајући п риступ правне
науке код нас, а то је, сасвим јасно, непостојање културе критике и дискусије – просто
неосвртање на резултате туђих истраживања, робовање устаљеним схватањима и њихово
непреиспитивање, својеврсна догматизација, што води онемогућавању развоја права без
мењања закона. Оно што је парадоксално јесте да су ”устаљена схватања” заправо давно
преузета схватања из иностранства, која су управо у тим системима (одавно) напуштена.
157 О
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V. Одсек евиденције судске праксе; беспоговорно извршавање законске дужности објављивања сваке одлуке ВКС
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Садашње уређење улоге одељења судске праксе у пословницима је базирано на парадигми контролне/надзорне улоге – оно треба да врши надзор
над донетим одлукама. Речено је да је то противуставно (горе § 4 бр. 95 и
след.). Међутим, одсек за евиденцију као установа је насушна потреба суду, а пре свега у ВКС. Нужно је да се његова улога законски другачије реши, и да се стави у фокус његова помоћна функција.
Чини се да је уређење у аустријском праву добра полазишна тачка. У
њему се јасно полази од тога да је одсек за евиденцију помоћно тело судијама Врховног суда. Предмет из писарнице не иде судећем телу којем се
додељује, већ прво одсеку за евиденцију. Он сам сакупља релевантан материјал за тај предмет (судска пракса, теорија), па га тек онда заједно са
материјалом шаље судећем телу. Оно пак након доношења одлуке има
дужност да формулише сентенцу поводом донете одлуке која се уноси у
евиденцију судске праксе.158 Потом евиденција судске праксе донету одлуку обрађује и испитује које су све одлуке цитиране у њој, те све то уноси у
базу података. На крају, база података је опшедоступна и бесплатна.
Делимично је све ово већ покривено постојећим пословницима, али се
једноставно не примењује. Судећа већа уопште не формулишу сентенце
које треба потом да се унесу у евиденцију судске праксе. Чак и да то чине,
јавности су недоступни ти подаци. Јавност међутим мора да има увид у евиденцију судске праксе ВКС због његове уставне улоге. Судска пракса се
не уједначава због судова, него због грађана. Зато се њима мора обезбедити правна сигурност и предвидљивост тако што ће има се омогућити увид
у базу података судске праксе ВКС.
Време у којем је било забрањено објављивање судских одлука одавно је
прошло (прва половина XIX века).159 Данас нема стабилног система у којем
се у ери интернета не објављује свака одлука највишег суда државе. Тако је
одлучио и српски законодавац још 2008. године, али је ”у пракси” осујећен.
Маргинални број одлука ВКС је заиста објављен на интернет страни суда.
Теза ”теорија је једно, а пракса је друго” овде показује оно што је у основи:
постоји само једно исправно решење, а ако је ”пракса” погрешна, то значи
да је она незаконита. Илузорно је очекивати да се дође до задовољавајућих
резултата на уједначавању судске праксе ако ВКС не испуњава своју законску дужност да објави на интернету сваку своју одлуку. На крају та дужност има и смисао обезбеђивања транспарентности суђења. Олако кршење
ове дужности драстично утиче на поверење грађана у највиши суд.

158
159

Наравно, ако у одлуци постоји правни став који има капацитет сентенце.
Уп. Vonklich, Das Intertemporale Privatrecht (1999), 349 и след.
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§ 8 Резиме
I. Оцена садашњег стања уједначавања судске праксе ван суђења
Модел уједначавања судске праксе кроз све активности које не представљају одлучивање о правним лековима је неуставно и несједињиво са улогом судова у постојећем уставноправном поретку Републике Србије.
Принцип поделе власти и постулат независности судија забрањује контролну и васпитну улогу највишег суда, али и било ког другог; изјашњавање одељења надређених судова поводом питања нижих је поражавајуће за
независност судија и јасан је индикатор модела патерналистичког правосуђа, коначно и стања свести судија; заустављање експедовања донетих
одлука зато што одступају од праксе других већа је директно супротно независности судећих тела.

1

II. Конкретни предлози за ”реформу”
1. Реформа организације судова
Организација судства мора да се у темељу реформише у складу са уставним вредновањима. Потребно је пре свега да се бришу све надлежности
које немају никакве везе са вршењем судске власти, а усмерене су ка ”заузимању правних ставова”. То ће бити заиста растанак са социјалистичким
моделом правосуђа. Према томе, омнибус надлежност било ког тела суда у
виду ”разматрања примене прописа из делокруга суда или одељења”,
”разматрања правних питања” и сл. мора да се елиминише. Судови суде
кроз судећа тела, а судска управа се бави класичном судском управом.
Општа седница суда (седница свих судија) је надлежна за иницирање
поступка оцене уставности неког прописа, даје мишљење о кандидатима
за судије, доноси годишњи извештај о раду, а општа седница ВКС поврх
тога именује судије УС, даје мишљење о кандидату за председника ВКС,
доноси Пословник ВКС, те одлучује о изузећу председника ВКС.
За постизање овог циља је пре свега нужно теоријско освешћивање и
промена парадигме схватања судства. То нису органи чија се тела саветују
међусобно, договарају, заузимају ставове ван суђења, само иницијативно
или поводом питања нижестепеног суда. То су органи чија независна тела
доносе одлуке у конкретним предметима. Суд суди – ништа мање, ништа
више.

2

3

2. Вертикално обезбеђивање уједначене судске праксе: обезбеђивање доступности ВКС кроз правне лекове
ВКС је уставно позван да уједначава судску праксу кроз вршење судске
власти. Само је он по природи ствари у стању да тако нешто учини.
Потребно је да се много више овај суд укључи у суђење. Што се тиче грађанских поступака, решење се налази у тзв. посебној ревизији – ревизији
која је допуштена ради омогућавања да се ВКС по први пут изјасни о једном правном питању, и да се потом омогући и супрематија његовог става.
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У ту сврху је нужно да се одредбе ЗПП промене и да се јасније одреде
услови за допуштеност овог правног лека. Уз то, потребно је да се јасно
уреди да је посебна ревизија доступна начелно у свим грађанским поступцима, јер само на тај начин ВКС може да оствари своју уставну улогу, тј. да
се обезбеди правна сигурност; принципијелно је незамисливо да се ВКС
одстрањује из суђења у толико врста поступака. Упоредноправни узори –
системи из којих смо преузели посебну ревизију – пружају солидан ослонац за правац реформе.
3. Обезбеђивање уједначене судске праксе ВКС по моделу великих
већа (немачки модел) – хоризонтално уједначавање судске праксе
5
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ВКС може да оствари своју уставну улогу само ако постоји уставнокомфорни механизам који ће спречити доношење његових дивергентних одлука.
Да би то било у складу са уставним вредновањима, потребно је да се тај
циљ остварује интегрално кроз суђење, а не кроз суђење (доношење одлуке) и потом притисак на веће ВКС да промени већ донету одлуку. То је могуће кроз модел великих већа која су судећа тела.
У ЗУрС, или посебном Закону о ВКС, изричито треба да се предвиди
успостављање великих већа и њихове надлежности, закључно са заједничким већем ВКС.
Велико веће се образује за сваку од области: велико грађанско веће; велико казнено веће (кривична и прекршајна материја); велико управно веће.
Велико веће је надлежно за решавање правног питања у случају да једно редовно веће намерава да одступи од праксе другог редовног већа или
великог већа; редовно веће је тада дужно да образложеним решењем уступи предмет на решавање великом већу; решење се доставља странкама и
објављује се као и свака одлука на интернету; велико веће образложеним
решењем одлучује о правном питању и то тако да је редовно веће њиме везано при одлучивању у текућем предмету.
Велико веће је састављено од по једног или више представника сваког
редовног већа,160 и они се одређују годишњим распоредом за сваку годину,
укључујући и њихове заменике за случај спречености.
Заједничко веће ВКС је састављено је од чланова свих великих већа.
Надлежно је да одлучује у случају да једно грађанско/казнено/управно редовно или велико веће намерава да одступи од праксе редовног или великог већа друге области, или праксе заједничког већа ВКС. Оно решава
правно питање на исти начин као и велико веће. На тај начин се обезбеђује крајња усаглашеност праксе ВКС, јер није незамисливо да се у различитим областима решавају иста правна питања.

160

Пошто постоји већи број грађанских већа у односу на кривична, а свакако и у односу
на уп равна, за велика већа за казнене, односно управне ствари одређују се по два
представника сваког редовног већа.
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4. Одсек за евиденцију праксе у ВКС; дужност формулисања сентенци
од стране судећих тела
Жила куцавица ВКС треба да постане одсек за евиденцију праксе. На челу
овог тела је један судија ВКС, а чланови су судијски саветници. Њихова је
дужност да заиста воде евиденцију судске праксе, али и свих других
информација битних за вршење судске власти (евидентирање коментара
одлука, репрезентативне теорије, праксе ЕСЉП итд.). Они треба да буду
на располагању судијама, да на њихово тражење обезбеде потребни материјал.
Судећа тела треба да законом имају дужност да у приликом доношења
сваке одлуке формулишу сентенцу ако постоји потреба за тим – ако је носећи став у одлуци такав да представља тумачење неке одредбе или попуњавање правне празнине. Ова сентенца може да буде и интегрални део
одлуке, како је то у Немачкој, чиме се јасно доприноси уједначавању судске праксе. Уз то, судеће тело постаје свесно да мора да допринесе том задатку. У сваком случају, одсек за евиденцију води регистре сентенци, према теоријски потпуној појмовној номенклатури и законским одредбама.
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5. Објављивање сваке одлуке ВКС на интернету; издавање праве
збирке судске праксе
Законска дужност да се свака одлука ВКС објављује на интернету мора да
се поштује. Без тога свака прича о уједначавању судске праксе је осуђена
на пропаст. С обзиром на такав кардинални значај, ресурси у ВКС треба да
се ојачају, али и да се одговорно врши тај посао. Коначно, евиденција судске праксе ВКС треба да буде доступна јавности. Она не постоји само због
тог суда, или било ког другог, него пре свега због грађана.
Збирка судске праксе ВКС мора да постане заиста публикација у којој
се објављује судска пракса, и ништа више. Објављивање на овај начин треба да буде компетентно – судске одлуке са сентенцама морају да буду праћене озбиљним регистрима. Објављивање радова у таквој збирци је крајње
непримерено, и за тако нешто не постоји пример у упоредном праву. Овде
треба заиста да важи ”теорија је једно а пракса је друго” – ако судије желе
да се баве науком, за то постоје часописи. Под ”фирмом” ВКС не смеју да се
објављују радови – ни судија, ни професора нити било кога другог.
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6. Законско охрабривање судија да цитирају судску праксу; дужност
образлагања неслеђења праксе ВКС
Забрана цитирања судске праксе у судским одлукама је догма – нема никакво покриће у Уставу и законима. Обратно, цитирање има вишеструке користи – како за грађане, тако и за правосуђе. У том смислу потребно је да
се на законском плану судије охрабре да то чине, да се ослободе стега наметнутих погрешним позивањем на то да судска пракса није извор права.
С друге стране, ради транспарентнијег суђења и омогућавања развоја
права, треба да се пропише дужност судећих тела свих судова да онда када
не следе праксу ВКС, морају да образложе зашто то чине. Та дужност сама
по себи није права правна дужност тако да би то утицало на исправност
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одлуке – неће се укинути ако је прекршена. Без обзира на то она је нужна
како би се коначно променила парадигма стила судске праксе која је неадекватан савременом добу. Бирократски стил аргументовања у одлуци, у
амбијенту садашњих српских прилика, додатно штети поверењу грађана у
правосуђе.

70

