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ПРОБЛЕМИ КОРУПЦИЈЕ У ТРАНЗИЦИЈИ: 
ПРИМЕР ПРАВОСУЂА    

 
У раду1 се анализа интензитет и раширености корупције у правосуђу Србије, 

с посебним освртом на привредно. После уводног дела анализа почиње поверењем 
грађана и економских субјеката у институцију правосуђа. Затим се излаже у којој је 
мери правосуђе у Србији подложно корупцији, колики је корупциони притисак, у 
којем обиму је корумпирано и који актери сносе кључну  одговорност за то стање. 
Дакле, анализирају се њени основни узроци, колико је и где распрострањена и којим 
се каналима шири.  На крају, биће неколико речи о узроцима корупције у правосуђу, па 
самим тим и привредном виђено очима предузетника.  

Кључне речи: правосуђе, легитимност, корупција, Србија. 
 
 
             Увод 

 
 Досадашња сазнања о феномену корупције говоре да је раширена не 

само у неразвијеним и правно неуређеним већ и у развијеним и правно уређе-
ним друштвима. Што је друштво уређеније мање је раширена и обрнуто. По-
себан проблем је корупција у земљама у транзицији. Обим и раширеност ко-
рупције зависи од много чинилаца. Међу њима су, поред нивоа и квалитета 
владавине права, свакако и друштвено-историјско наслеђе, степен државне 
контроле економских токова, стање друштвених вредности, квалитет друшт-
вених установа, материјална основа друштва и други мање-више важни чи-
ниоци. 

 У овом раду, корупција ће се посматрати као један од индикатора вл-
адавине права у друштвима у транзицији кроз анализу њене раширености у 
једној од основних институција друштва – правосуђу, једном од кључних га-
ранта владавине права.2 У ту сврху неопходно је пре тога напоменути да за-

––––––––––––– 
1 Резултати рада на пројекту 1800 који се реализује уз подршку Министарства науке и 

животне средине Републике Србије. 
2 Истраживање корупције у правосуђу реализовано је у ЦЛДС-у, у првој половини 

априла 2004. године, на узорку 235 предузећа у Србији без Косова и Метохије. План узорка је 
остварен на нивоу 97,9%. Коришћена је комбинација стратификованог и простог случајног 
узорка. Регионална заступљеност узорка је: Централна Србија 33,2%, Војводина 33,6% и град 
Београд 33,2%. Структура узорка према делатности је: индустрија, рударству, грађевинарство, 
пољопривреда и водопривреда 40,4%, трговина 29,8%, услуге (превоз, угоститељство, финан-
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висно од тога како се остварује, крши и доноси право, разликују се три основ-
на типа корупције. Прво, корупција за добијање права или његовог убрзања 
које следује грађанина или економског субјекта, друго, корупција ради крше-
ња права, а то значи стицање права које грађанина или економског субјекта 
не следују па га уз помоћ корупције остварује, и треће, поткупљивање ради 
мењања закона или подзаконског акта у интересу коруптора, односно у циљу 
стицања новог права или продужења старог.3 

  
           Легитимност правосуђа 

 
Једна од кључних институција политичког система сваког друштва, а 

нарочито оних која се налазе у транзицији, јесте поверење. Притом треба 
имати у виду да поверење уједно значи подршку, а неповерење одсуство 
подршке. Од ширине те подршке зависи и легитимност институција. Значи, 
од пресудне је важности колико правосудни систем земље има ширину по-
дршке грађана и привредних субјеката, с једне, и институција система, с дру-
ге стране. То је битан фактор, нарочито кад је реч о грађанима и привредним 
субјектима, јер је у тој подршци садржана и процена њихових очекивања. 
Превелика очекивања негативно утичу на поверење,4 јер што су више изне-
верена очекивања, то се поверење смањује. Зато ћемо на основу добијених 
емпиријских показатеља, проверити како економски субјекти процењују пра-
восудни систем и шта од њега очекују.  

Што је правосудни систем као такав шире прихваћен, то су и његове 
одлуке шире прихваћене. У том случају, ма какве оне биле, сматраће се пра-
ведним. Такве одлуке изазивају мање јавних недоумица, па се самим тим, 
због мањег отпора, лакше извршавају. Затим, њихова прихватљивост зависи и 
од тога да ли су оне донете на време и колико су коштале. Истовремено, тре-
ба имати у виду да од праведности одлука правосуђа у дужем периоду у мно-
гоме зависи прихватљивост тих одлука, како у стручној јавности тако и код 
виших судских инстанци, с једне, и јавности у друштвеној средини у којој 
егзистира, с друге стране. То значи да је овај процес узрочно последичан. Од 
ових чинилаца у највећој мери зависи и његов легитимитет. Ту се поставља 
још један проблем: сва досадашња емпиријска истраживања, посебно јавно-
мњенска, показују да између неповерења и степена и раширености корупције 
у једном друштву постоји позитивна корелација. То значи да што је непо-
––––––––––––– 
сије, личне услуге) 20,0% и институције и удружења 9,8%. Власничка структура анкетираних 
предузећа је: државна и друштвена 33,6%, мешовита 17,4% и приватна 48,9%.   

3 Види опширније: Вуковић, С., 2003, Корупција и владавина права, ИДН – Драганић, 
Београд, стр. 169 – 178. 

4 Посебно ако имамо у виду да, према Кожеву, “приватно Право може престати да по-
стоји у Држави где грађани немају правног поверења према Влади (то јест, било према Зако-
нодавцу, било према Судији, било према Извршитељу)”. Види: Кожев, А., 1984, Феноменоло-
гија права, Нолит, Београд, стр.129. 
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верење у једну институцију веће, перципирана корупција у тој институцији је 
такође већа и обрнуто. Поверење у једну институцију зависи од многих чини-
лаца, а међу њих, као што видимо, поред функционисања, односа политичке 
власти према тој институцији5 и њеног односа према грађанима, спада и ко-
лико грађани и привредни субјекти перципирају степен и обим корумпира-
ности посматране институције.6 

Јавномњенска истраживања недвосмислено показују да је слика право-
суђа у очима грађана Србије доста неповољна. То се може видети из прило-
жених резултата истраживања (табела 1). Та слика је већ дуже време, с извес-
ним осцилацијама, константна. Примећује се извесно повећање поверења 
2000, 2001. и  2002. године да би касније вратило на пређашње вредности. 
Осцилације које се појављују у ставовима испитаника могу бити последица 
разлика које потичу из узорка, али и тренутних одлука суда(ова), нарочито 
оних који су под лупом јавности. 
 
             Табела 1.     Поверење грађана у правосуђе (%)7 
 

Година Има поверење Нема поверење Не зна 
1995 38 54 8 
1996 36 57 7 
1997 24 65 11 
1998 37 54 9 
2000 42 49 9 
2001 39 47 14 
2002  (IV месец) 42 49 9 
2002  (XII месец) 36 51 13 
2003  (VI месец) 30 51 19 
2003  (XI месец) 33 58 9 

 
Рекли смо да је поверење један од кључних индикатора легитимитета 

друштвених установа. Ако имамо у виду ту тезу и изложене емпиријске пока-
затеље који говоре о малом поверењу грађана у правосуђе, евидентно је да 
смо већ дуже време суочени с дугорочном кризом легитимитета кључних 
––––––––––––– 

5 Лошем имиџу правосуђа допринео је и однос политичке власти према њему. Заправо, 
често се налазило на мети када није било послушно или није испуњивало њихове тренутне по-
литичке или личне жеље. Види опширније: Вуковић, С. 2003, стр. 52 – 66. 

6 Тако, на пример, грађани Србије имају највише поверење у Српску православну цркву 
и војску, истовремено оне су, по њиховом мишљењу, најмање корумпиране институције у 
Србији. 

7 Извор: Славујевић, З., 1999, «Делегитимација система и његових институција», у: 
Славујевић, З. и  Михаиловић, С. Два огледа о легитимитету, ИДН, Београд. стр, 39, 43, 62. ; 
Баћевић, Љ.,2002, «Година нашег (не)задовољства», у: Биланс промена, СО Кикинда и Нар. 
библ. «Јован Поповић», Кикинда, стр. 417-418. и База података, 2004, Центра за јавно мнење 
ИДН, Београд. 
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институција система, а међу њима и правосуђа. Слично говоре и наши најно-
вији подаци. Наиме, натполовична већина (54%) привредних субјеката (при-
ватних и друштвених предузећа) углавном нема поверење у правосуђе, насу-
прот томе 44% има поверење (“потпуно”, “велико” и “прилично”), док остали 
(2%) не знају (касније ће, као што ћемо видети, од овог податка зависити 
већина добијених одговора.)  

Следећи корак у процени поверења у правосуђе, јесте анализа ставова 
испитаника о томе колико је правосуђе, према њиховом искуству, праведно, 
поштено, брзо, доступно, поуздано и способно. Упоредни резултати ранијих 
истраживања (Табела 2) говоре нам да нема готово никакве разлике између 
перцепције правосуђа од стране грађана и његове процене од стране преду-
зетника друштвених и приватних предузећа. Индекси су готово изједначени. 
Грађани и привредни субјекти крајње лоше процењују правосудни систем: 
трочетвртинском већином се слажу да је правосуђе у великој мери неправед-
но, непоштено, споро, непоуздано, недоступно и неспособно. Нешто касније 
истраживање (2002. године) казује нам да привредни субјекти нешто боље 
процењују правосуђе. Али је оно и даље за њих неправедно и пристрасно, 
непоштено (корумпирано), недоступно, споро и неефикасно и неспособно да 
спроведе сопствене одлуке. 

 
Табела 2.             Оцена судског система; судство је:  (Индекси 1-5)8 
 
 Праведно Поштено Брзо Доступно Поуздано Способ

но 
Јавно мњење 2001 3,59 3,72 3,96 3,57 3,81 3,56 
Приватни предуз. 
2001 

3,60 3,79 4,10 3,51 3,80 3,56 

Предузетници друш-
твених предузећа 
2002  

3,19 3,64 3,97 2,63 3,52 3,23 

Предузетници 
приватних предузећа 
2002 

3,26 3,34 4,04 3,40 3,66 3,57 

 
Наше најновије истраживање представљено у развијенијој форми (Та-

бела 3) говори да се у оцени правосуђа мало шта променило. Када процењују 
правосуђе уопште, економски субјекти потврђују раније демонстрирано не-
поверење, само сада у нешто блажој мери (индекси су нижи). Прецизније 
речено, четири петине изјављује да је споро, а натполовична већина да је не-
поуздано. Такође натпросечно је оних који процењују да је непоштено и нес-
пособно (касније ће већина од њих рећи и подложно корупцији и поткупљи-
во). Насупрот овом, готово двотрећинска већина изјављује («увек» и «у 

––––––––––––– 
8 Где вредност 1 значи праведно, поштено,..., а вредност 5 неправедно, непоштено. 
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већини случајева») да је доступно, а натполовична већина да је праведно. 
Сада на прво место истичу његову спорост, затим непоузданост и непоштење, 
а на крају слабу доступност. Када издвојимо подузорак приватних предузећа, 
тада готово да нема битних разлика између сада добијеног стања и оног по-
четком 2002. године. Приватни предузетници нешто оштрије говоре о наведе-
ним «особинама» правосуђа, односно нешто чешће од предузетника друштве-
них предузећа (мада статистички без већег значаја) процењују да је правосуђе 
неправедно, непоштено, споро, недоступно, непоуздано и неспособно. Тако-
ђе, нема релевантне статистичке разлике с обзиром на делатност предузећа и 
његову територијалну распоређеност. То значи да постоји широка сагласност 
међу економским субјектима у оцени правосудног система.  

 
Табела 3.              Оцена судског система 2004. године; судство је: 
 

 Увек У већини 
случајева 

Само 
изузетно 

Никад Не знам Индекс 
(1-5) 

Ранг 

Праведно 3,8 47,7 37,4 7,7 3,4 3,13 5 
Поштено 4,7 41,7 38,3 9,8 5,5 3,20 3 
Брзо 1,7 17,4 46,8 32,3 1,7 3,85 1 
Доступно 14,9 45,1 26,0 8,1 6,0 2,86 6 
Поуздано  4,3 40,9 39,1 12,3 3,4 3,27 2 
Способно 8,1 38,7 36,2 11,1 6,0 3,17 4 

 
Када се посматрају узорци формирани на истом или сличном основном 

скупу, готово да се ништа није променило. Све то указује да постоји, раније 
констатована,9 дугорочна криза поверења у правосуђе. Последица такве про-
цене правосуђа од стране привредних субјеката доводи до чињеничког стања 
у којем је оно непоуздан арбитар у привредним споровима, што му је основна 
функција. Касније ће ову констатацију економски субјекти мало ублажити. 
Тиме се ствара или репродукује правна несигурност, не само у погледу пра-
ведности и поузданости, него и брзине, услед чијег одсуства се може обес-
мислити сваки судски спор10, посебно ако се одуговлачењем штити дужник.  

У условима правне несигурности тешко се могу процењивати потези 
потенцијалних конкурената и не могу се планирати сопствени будући потези. 
На тај начин се ствара политичка и економска несигурност и генерише се 
клима која неповољно утиче на прилив иностраног и повећава одлив домаћег 
капитала. 
 

––––––––––––– 
9 Корупција у Србији, 2001, ЦЛДС, Београд. 
10 Има примера да судски спор траје преко десет година.  
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Раширеност корупције 
  
Перцепција корупције. Познато је да се истраживања ставова о раши-

рености и интензитету корупције у једном друштву или у његовим сегмен-
тима не могу сматрати поузданим показатељима, будући да је реч о ставови-
ма и виђењима испитаника. Проблем је у томе што је стварна корупција нај-
чешће нижа од перципиране,11 али између стварне корупције и перцепције о 
њеном обиму и раширености постоји позитивна корелација. То значи, истра-
живања перцепције корупције дају приближну слику њене раширености. 
Овде је, пре свега, реч о њеној перцепцији, на једној, и учешћу економских 
субјеката као коруптора, на другој страни, чиме се у том сегменту у извесној 
мери превазилази истраживање перцепције корупције.  

Корупција је мање-више развијена у свим друштвима. На њу нису иму-
не богате и правно уређене земље с дугом демократском традицијом. Истра-
живачко искуство говори да је она већа у сиромашним и правно неуређеним 
друштвима. За то постоје неколико разлога: прво, сиромашна и социјално 
дезинтегрисана друштва због ниских примања јавних службеника и веће не-
сигурности положаја су подложнија корупцији, друго, у правно неуређеним 
друштвима дела корупције теже се откривају, а и кад се открију најчешће 
остају некажњена или је кажњавање селективно, а то негативно утиче на  
потенцијалне даваоце и примаоце мита («кад могу други могу и ја» или «неће 
ваљда мене ухватити»), и треће, истраживање корупционашких афера и прав-
на заштита друштва од корупције захтева поред институционалне уређености 
и знатна материјална средства. У сиромашним друштвима моралне осуде 
корупције су блаже и поред тога што у њима постоје широко распрострањена 
уверења да она квари друштво. Оправдање се налази кроз синтагму: то му је 
у овим тешким временима био једини начин да преживи. Насупрот овом, 
корупција у богатим и развијеним друштвима често је легализована кроз 
систем лобирања а често и путем «легалних» провизија за обављени посао. 

Сви су изгледи да је корупција у већој или мањој мери ушла у готово све 
сегменте српског друштва – постала је системска. Зато није могла мимоићи 
ни правосуђе. За нас је од посебне важности колико је раширена у привред-
ном правосуђу, јер се ту ради о споровима велике вредности. Са повећањем 
вредности спора повећава се и  корупционашки притисак, а самим тим и 
вероватноћа да ће доћи до корупције.  

Неопходност давања мита за привредне субјекте не представља изне-
нађење, а то је један од индикатора њене раширености. Зато они сматрају да 
је корупција раширена у правосуђу. То нам резултати истраживања у потпу-
ности потврђују (Табела 4). Када је реч о начелној процени корупције, на 
основу искуства, економски субјекти у готово три четвртине случајева изјав-
––––––––––––– 

11 Van Dijk, Ј.Ј. & Telow, G. Ј., 1966, «Аn International Perspective of the Business 
Community as VIctims of Fraud and Crime», Security Journal, но. 7. 
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љују да је она раширена у правосуђу. То у потпуности показују и ранија наша 
истраживања.12 

 
         Табела 4                 Раширеност корупције у правосуђу (%) 
 

 Правосуђе у целини Привредно правосуђе 
Готово све судије и 
други запослени 

3,0 2,6 

Већина судија и других 
запослених 

19,9 18,7 

Мањина судија и 
других запослених 

51,9 49,8 

Гото нико 6,4 6,4 
Не знам, не желим да 
одговорим 

20,9 22,6 

 
Прецизније речено, нешто више од петине (22,9%) сматра да су сви или 

већина судија и запослених у суду корумпирани, а нешто изнад половине 
(51,9%) да су корумпирани само неки. Насупрот томе само незнатан део 
(6,4%) сматра да је нема, док нешто више од петине не зна. Нема готово ни-
каквих разлика с обзиром на то да ли је реч о правосуђу уопште или прив-
редном правосуђу. То, међутим, не значи да су, када је реч о предузећима 
која се баве овим типом посла, «додатна плаћања» службеницима у суду или 
судијама уобичајена. Да је та појава уобичајена («увек» и «у већини случа-
јева») изјављује 8,9%, да је има понекад 12,3% а ретко 12,8% испитаника. 
Насупрот овоме, готово половина (49,4%) привредних субјеката сматра да 
додатно плаћање није уобичајено, остали (16,6%) не знају. И у једном и у 
другом случају нема статистички значајних разлика с обзиром на делатност 
предузећа, својину или регион. То значи да су процене предузетника, без 
обзира на њихове регионалне и друге разлике, више него уједначене. 

Корупциони притисак. Искуство нам говори да поред политичког и 
притиска заснованог на пријатељској или породичној основи, на правосуђе 
постоји и корупциони притисак. Он може бити двостран, притисак коруптора 
на јавног службеника и обрнуто. Корупције нема ако нема спремности од 
стране јавног службеника да прими или изнуди мито, односно да се тражи и 
очекује мито и одређеног притиска од стране грађана и економских субјеката 
да понуде мито за одређену услугу. Између корупције и корупционог при-
тиска постоји позитивна корелација: што је корупциони притисак већи, расте 
вероватноћа да ће доћи до корупције. Корупциони притисак зависи од много 
чинилаца, а међу њих свакако можемо убројати ефикасност рада јавне служ-
бе, ефикасност органа гоњења, ефикасност тужилаштва, затим овлашћења 

––––––––––––– 
12 Да је корупција у правосуђу «много» и «веома много» раширена перцепира 75% 

грађана. Корупција у Србији, 2001, стр. 41. 
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које поседује јавни службеник, колики је улог у игри, подложност корупцији, 
степена сиромаштва, квалитет и обим моралних осуда корупције, друштвене 
аномије, спољне и унутрашње контроле јавне службе (у овом случају право-
суђа), и слично. У факторе који одређују подложност корупцији можемо 
убројати и индивидуалне (моралне) карактеристике појединца, али их овде 
морамо апстраховати из простог разлога што обим и степен раширености 
корупције у једном друштву не зависи од појединачне моралности његових 
чланова, већ пре свега од укупног културно-историјског наслеђа и ефикасно-
сти правне државе, а то значи у већој или мањој мери од претходно набро-
јаних чинилаца.  

Подложности корупцији судија и службеника у суду, односно колико 
често траже или очекују мито - у новцу, поклону или услузи приказали смо 
на табели 5. Корупциони притисак на правосуђе није безначајан. Наиме, 
нешто чешће него сваки седми привредни субјект, који је имао макар један 
спор у привредном суду, изјављује да судије или запослени у суду од њих 
директно траже (у већини или у појединачним случајевима) «додатно пла-
ћање» за обављање својих редовних радних задатака, или што је чешћи слу-
чај, за прилагођавање својих поступака (чињења или нечињења) интересима 
коруптора. Насупрот овом, они који је не траже директно очекују да добију 
«правичну» надокнаду за учињену или услугу коју тек намеравају да учине. 
Зато нешто чешће него сваки четврти привредник изјављује да запослени у 
суду директно не тражи али зато очекују новац, поклон или услугу. То је та-
кође корупциони притисак, али поткупљивог јавног службеника на коруп-
тора. 

 
                  Табела 5            Колико се често судије и службеници 
                                              у суду тражи додатно плаћање (%) 
 

 У већини 
случајева 

У поједина-
чним случа-
јевима 

Ни у једном 
случају 

Не 
знам 

Директно су тражили новац, 
поклон или услугу 

1,3 13,6 49,8 35,3 

Нису директно, али су 
показали да очекују новац, 
поклон или услугу 

9,4 17,4 40,4 32,8 

 
Резултати истраживања указују на следеће закључке: прво, између ко-

рупционог притиска и интензитета и раширености корупције постоји позити-
вна корелације, и друго, нема битних (статистичких) разлика с обзиром на 
делатност или територијални распоред предузећа, односно судова. Корупцио-
ни притисак, што је и разумљиво,  нешто је већи на приватна него на друшт-
вена предузећа (17% када је реч о директном тражењу новца и 34% у другом 
случају, односно када се он очекује). То је последица широко прихваћеног 
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мишљења да су се многи приватници обогатили на нелегалан, или блаже 
речено на сумљив начин13 – зато, према мишљењу јавних службеника, узети 
од њих није грех. 

Подмитљивост судија и судских службеника. Поткупљивост судија 
има дугу традицију. Анит (касније је био један од Сократових тужилаца) због 
неизвршеног задатка на Пилу био је изведен на суд, поткупио је судије и 
избегао казну.14 Један од разлога доношења Теодосијевог закона о цитирању 
из 426, г. н. е. (Lex Citationis) јесте да би се донекле онемогућила произвољна 
тумачења због моћи велепоседника и поткупљивости судија.15 У осамнае-
стом веку поткупљивост судија је била сасвим уобичајена. Склапане су све 
могуће нагодбе, па и између судија и крадљиваца.16 Међу грађанима Србије и 
привредним субјектима раширено је мишљење да је судство једна од 
њихових најпоткупљивих институција.17 За такво мишљење се у великој мери 
потрудила и политичка власт, како својим чињењем тако и нечињењем. Ра-
није смо видели да грађани и предузетници имају мало поверење у правосуђе, 
што значи да му одричу легитимитет. Поред тога, утврдили смо да између 
перцепције корупције и њене стварне величине у некој институцији и непове-
рења грађана у ту институцију постоји позитивна корелација.18 Отуда се мора 
поставити питање: Да ли је правосуђе у Србији баш толико поткупљиво? Сви 
су изгледи да није, али то ћемо детаљније видети из анализе која следи.  

На постављено питање у упитнику: «Уобичајено је да предузећа која се 
баве овом врстом посла обично унапред знају колико износи то 'додатно 
плаћање' судијама или службеницима у суду?» Резултати истраживања показ-
ују да неопходност поткупљивања судија и судских службеника у многим 
ситуацијама не представља велико изненађење, јер је давање мита постало 
уобичајена појава, на коју су сви актери привикнути, односно сваки четврти 
економски субјект одговара позитивно и потврђује изнету претпоставку од 
«увек» до «ретко». Прецизније речено: 0,9% увек; 7,2% обично; 2,6% често; 
5,1% понекад и 8,9% ретко, односно тек сваки шести предузетник озбиљно 
оптужује правосуђе за корупцију и још сваки једанаести да корупције има али 
да је она ретко распрострањена појава. Насупрот овоме, јаке две петине 
(43,0%) изјављује да никада не плаћају па самим тим и не могу знати колико 
износи то «додатно плаћање», а трећина (32,3%) једноставно одговара да «не 
––––––––––––– 

13 Вуковић, С., 1996, Чему приватизација, ИКСИ, Београд. 
14 Плутарх, 1978,  Славни ликови антике, Матица српска, Нови Сад,  стр. 279.  
15 Станојевић, О., 1982, «Гај и његове институције», у Гај, Институзције, Нолит,  

Београд, стр. 21. 
16 F. W. Lucht, Diе Strafrechtspflege in Sachen-Weimar-Eisenach unter Karl Augustus, 

Berlin-Leipzig, 1929, S. 63. Затим: C. L. Von Bar, А History of Continental Criminal Law, Boston, 
1916, pp. 232-33. Нав. према: Rucheе, G., Kircheimer, О., 1984, Кaznaа i društvena struktura, Visio 
mundi, Novi Sad, стр. 87. 

17 Корупција у Србији, 2001, ЦЛДС, Београд. 
18 Вуковић, С., 2003, Корупција и владавина права, ИДН-Драганић, Београд. 
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зна». (Готово идентичне податке добили смо и кад је реч о корупционом 
притиску.)  
 
         Табела  6      Додатна плаћања судијама и судским службеницима (%) 

 
Увек Већином Често Понекад Ретко  Никад Не 

знам 

Индек
си 
  (1-5) 

За 
регуларан 
судски 
поступак 

1,3 0,4 3,8 8,9 7,7 44,7 33,2 1,46 

Убрзацање 
судског 
поступка 

2,1 3,4 7,7 12,3 5,5 38,7 30,2 1,76 

За 
одуговла-
чење 
судског 
поступка 

3,0 3,0 8,9 8,1 5,5 40,4 31,1 1,74 

Да се  
добије 
законита 
судска 
пресуда 

1,7 1,3 4,3 11,5 6,8 40,9 33,6 1,53 

 
Обим и интезитет корупције у правосуђу Србије није могуће до краја 

разумети и сагледати ако не сазнамо колико су честа та неизбежна «додатна 
плаћања» судијама и судским службеницима према врсти пружене услуге 
(Табела  6). Резултати истраживања, на конкретно постављено питање, недво-
смислено показују да је подмитљивост судија и службеника у суду нешто 
нижа него кад је реч о начелно (уопштено) постављеним питањима. Најчешће 
се подмићује за убрзање судског поступка, 31% предузетника изјављује, од 
«увек» до « ретко», да је сасвим нормално да се плати ако се захтева убрзање 
судског поступка, с тим да само 13,2% изјављује да се то дешава «увек», 
«већином» и «често», односно тек сваки осми. Затим долази поткупљивање за 
одуговлачење судског поступка, то најчешће чини странка која лошије стоји 
у спору. Готово сваки четврти (22,1%) предузетник изјављује, од «увек» до 
«ретко», да је нужно поткупити судије или службенике у суду за регуларан 
судски поступак, односно тек 5,5% изјављује да се то дешава «увек», «ве-
ћином» и «често». Такође, да би се добила законита пресуда, повремено је 
неопходно интервенисати, види парадокса, на неформалан начин – поткуп-
љивањем. 

Дакле, остваривање права на суду није могуће без корупције изјављује 
(од «увек» до «често») сваки десети предузетник, и друго, најчешће се пот-
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купљује ради убрзања или успорења судског поступка. Нема статистички 
битне разлике с обзиром на делатност предузећа и његову регионалну лоци-
раност. На другој страни, приватни предузетници нешто чешће него пред-
ставници друштвених предузећа изјављују да је неопходно подмитити судије 
и службенике у суду без обзира да ли је реч о регуларном судском поступку 
или о одуговлачењу или убрзању истог. 

Ради прецизније анализе постављено је и једно директно питање: «Када 
је ваше предузеће последњи пут ‘додатно платило’ одређену услугу у пра-
восуђу»? На овако постављено питање проценат директних одговора, у скла-
ду са очекивањима, знатно се смањује (Табела  7). Тек сваки једанаести (9%) 
предузетник, који је имао привредни спор, на директно постављено питање  
изјављује да ли је и када последњи пут дао мито судији или службенику у 
суду. На дугој страни једна четвртина (26,4%) децидно изјављује да то нису 
никада учинили, остали – готово две трећине (64,7%) – «не знају». Иза вели-
ког процента оних који не знају да ли су дали мито крије се и известан проце-
нат оних који не смеју или неће да кажу када су последњи пут поткупили 
неког у суду, или да су то урадили «понекад» и «ретко». Реч је о «тамној 
бројци» корупције, коју је готово немогуће открити, и на коју свако истра-
живање корупције мора да узме у обзир. То је разумљиво ако знамо да је нај-
већи број неоткривених криминалних дела, па самим тим и корупције, из 
привредне делатности.19 У разумевању овог податка посебно треба водити ра-
чуна о томе да, иако је анкета била анонимна, и предузетници као коруптори 
могу подлећи правосудним санкцијама.  

На основу изложеног можемо закључити: прво, корупција у правосуђу 
евидентно је присутна; друго, она није раширена у оној мери колико показују 
многа јавномњенска истраживања (на то указују подаци из табела 6. и 7.); 
треће, подмитљивост судија и службеника у суду није ни онолика колико би 
се могло судити по изјавама многих (ради промоције или тренутне политичке 
добити) некомпетентних појединаца, како из политичке сфере, тако и разних 
међународних организација за «праћење» корупције, који се често користи 
као спољни притисак на полиитичку власт; четврто, она је такође већа него 
што би се могло судити на основу података из приложене табеле (због поме-
нуте «тамне бројке» корупције). Овакав закључак може се правдати чињени-
цом да је на сва она питања (у истом овом истраживању) која су постављена 
уопштено, а нису се односила на њих саме (нису «бола очи»), знатно већи 
проценат предузетника који су, на основу искуства, изјављивали да је коруп-
ција у правосуђу присутнија. Коначно, корупција је према проценама преду-
зетника већа и када говоре о начину вођења судског поступка, при чему нема 
статистички значајне разлике с обзиром на делатност предузећа и њихову 
регионалну распоређеност 
 

––––––––––––– 
19 Sutherland, Е., 1973, Оn Analyzing Crime, Chicago, p. 46. 
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                             Табела 7    Последње подмићивање (%) 

       Поверење у правосуђе Својина предузећа  

Углавном 
има 

Углавном 
нема 

Без 
одговора 

Претежно 
друштвено

Претежно 
приватно 

Укупно 

Платили 
смо пре 
 месец дана  

 1   1 0,4 

Платили 
смо пре 
 неколико 
месеци 

 2  1 1 0,9 

Платили 
смо пре 
 годину 
дана 

3 6  3 6 4,3 

Платили 
смо пре 
три године 

2 5  5 1 3,4 

Никада 26 26 40 59 71 26,4 
Не знам 69 61 60 32 20 64,7 
Укупно 100 

  
Канали подмићивања. Употпуњавање  слике о обиму и величини коруп-

ције у правосуђу није могуће без сазнања о начинима како се она обавља, 
односно који се канали најчешће користе приликом подмићивању судија и 
службеника у суду. У затвореном типу питања инсистирали смо на оним 
најзначајнијим (Табела 8). То не значи да је листа канала корупције дефини-
тивна. Најчешће поткупљивање врши се преко адвоката, затим преко судији-
них познаника и пријатеља, посредством личних контакта и преко људи из 
других органа државне власти. Насупрот овоме, најмање се поткупљује преко 
других судија и преко лица из виших судских инстанци. Својински статус 
предузећа не утиче на начин на који се врши подмићивање. Дистрибуција 
према делатности показује да трговинска предузећа нешто чешће од просека 
то раде преко судијиних пријатеља и познаника, а предузећа из Београда про-
цењују да је  најсигурније преко адвоката. 

 
 
 
 
 
       Табела 8     Којим путем се најчешће врши поткупљивање 

                                                   (вишеструки одговори, у %) 
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Посредством личних контакта 26,8 
Преко судијиних познаника и пријатеља 35,7 
Преко других судија   6,8 
Преко адвоката 40,9 
Преко лица из виших судских истанци   6,8 
Преко људи из других органа државне власти 23,0 
Не знам, не ћелим да одговорим 31,1 

 
Ови подаци говоре да постоје разни, често невидљиви, канали поткуп-

љивања, и да су, према изјавама предузетника, више судске инстанце најмање 
укључене у систем корупције. Значајно место које заузимају органи државне 
власти у систему корупције у правосуђу на посредан начин говори и о подре-
ђености правосуђа политичкој власти и поткупљивости припадника поли-
тичке елите.  Кад је реч о спољним притисцима, они се могу састојати не 
само у новцу или материјалним услугама већ и у систему напредовања. Када 
је реч о адвокатима, не значи да новац који они узимају на име поткупљивања 
увек бива прослеђен примаоцу мита, односно судији или чиновнику у суду. 
Познато је да се поткупљивање обавља у четири ока, без присуства јавности, 
а то уједно значи да изложени податак (поткупљивање преко адвоката) уједно 
рађа сумњу у обим и раширеност корупције у правосуђу. Ту може бити речи 
и «додатним» приходима бранилаца. 

Одговорност за корупцију. Начелно говорећи, одговорност није карак-
теристика коју краси српско друштво (то је, пре свега, последица комунисти-
чког наслеђа, свеукупног економског назадовања у последњој деценији два-
десетог века и сталних притисака и уцена од стране «међународне заједни-
це», који утичу на његову дезинтеграцију и дезоријентацију. Будући да је то 
посебан проблем, у њега овом приликом не можемо улазити.) Одговорност је 
најчешће сразмерна месту које појединац заузима у хијерархијској скали 
положаја – што је тај положај већи и одговорност је већа. То важи и за пра-
восуђе, а отуда и за раширеност корупције у њему. Наш је задатак да прове-
римо у којој се мери са овом тезом слажу привредни субјекти и колика је 
одговорност појединих чинилаца у судском поступку (Табела 9). Те инфор-
мације ће нам помоћи да лакше лоцирамо узроке корупције, па самим тим и 
мере за њено колико-толико ограничавање. 

 
 
 
 
 
 
 

           Табела 9         Одговорност за корупцији у правосуђу у целини  (%) 
 

 Велику Прили- Осредњу Малу Ника- Не Индекс Ранг 
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чну кву знам   (1-5) 
Судије 40,9 25,5 14,0 8,1 3,4 8,1 3,99 1 
Тужиоци 40,4 25,1 14,5 7,2 2,6 10,2 3,98 2 
Истражни 
судије 

37,4 23,4 17,9 8,1 2,1 11,1 3,90 3 

Адвокати 35,7 26,4 17,0 6,4 5,1 9,4 3,81 4 
Секретари 
суда 

9,4 15,7 20,4 23,4 11,0 20,0 2,83 5 

Преседниц
и судова 

32,8 20,4 18,3 7,7 6,0 14,9 3,76 8 

Секретари 
судских 
већа 

10,6 17,0 20,9 19,1 10,2 22,1 2,88 7 

Чиновници 
у 
писарници 

9,4 12,8 14,9 27,7 19,1 16,2 2,49 9 

Судски 
вештаци 

25,1 25,5 20,0 9,4 4,3 15,7 3,66 6 

 
Одговорност за обим и раширеност корупције у правосуђу, по мишље-

њу економских субјеката, на првом месту имају судије, тужиоци, истражни 
судије и адвокати. Индекси су врло високи (што је већи индекс то је већа од-
говорност). Они, према искуству привредних субјеката, у две трећини случа-
јева имају «велику» и «приличну» одговорност. Натполовична већина пре-
дузетника се опредељује за «велику» и «приличну» одговорност и кад је реч о 
председницима судова и судским вештацима. Председници судова заузимају 
високо место у одговорности за раширеност корупције у правосуђу не само 
због евентуалне подмитљивости, већ и због присутне корупције у суду и 
неактивности у њеном сузбијању. У трећу групу по одговорности спадају сек-
ретари судских већа и секретари судова, а најмању чиновници у писарници. 
То значи да је одговорност за раширеност корупције у овом случају распоре-
ђена не према месту у хијерархији власти већ, пре свега, према моћи утицаја 
на појединачну судску одлуку. Зато су на првом месту судије и тужиоци, а не 
председници судова. То значи да многи, почев од писарнице до судије, могу 
узимати мито за поједине ситне или крупне услуге «иза леђа» председника 
судова. Отуда и мере за спречавање или ублажавање корупције морамо ус-
мерити, пре свега, према овим професијама. 

Готово да је идентична ситуација и кад је реч о привредном правосуђу. 
Нема статистички значајних разлика у начелним проценама економских суб-
јеката између правосуђа уопште и привредног правосуђа. То је видљиво упо-
ређивањем података презентираним на табелама 9 и 10. То не значи да поје-
диначних разлика нема. Наиме, одговорност за корупцију нешто је већа кад је 
реч о привредном правосуђу (на које су више по природи ствари упућени) 
него о правосуђу уопште. Друга разлика је у томе што су тужиоци, кад је реч 
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о привредном правосуђу, горе прошли, односно њихова одговорност је већа. 
То, пре свега, значи да тужиоци не процесуирају, да не процесиурају на време 
и да, намерно или ненамерно, мањкаво припремају тужбене захтеве. 

 
       Табела  10         Одговорност за корупцији у  привредном правосуђу (%) 
 

 Велику Прили-
чну Осредњу Малу Ника-

кву 
Не 
знам 

Индекс 
  (1-5) Ранг 

Судије 39,6 27,7 13,2 8,1 3,8 7,7 4,00 2 
Тужиоци 37,0 26,8 16,6 7,2 2,6 9,8 4,49 1 
Истражни 
судије 34,0 26,0 17,4 9,4 2,1 11,1 3,96 3 

Адвокати 36,2 26,0 13,2 10,6 6,4 7,7 3,72 5 
Секретари 
суда 8,9 16,6 21,7 21,7 13,2 17,9 2,86 8 

Преседниц
и судова 32,3 22,1 18,7 8,9 5,5 12,3 3,78 4 

Секретари 
судских 
већа 

8,1 16,6 23,0 19,6 11,1 21,7 2,98 7 

Чиновници 
у 
писарници 

8,5 11,1 15,7 29,8 21,3 13,6 2,59 9 

Судски 
вештаци 26,0 24,7 20,9 11,1 4,3 13,2 3,69 6 

 
Нема значајних разлика у ставовима према делатности предузећа, а 

углавном ни према регионалној дистрибуцији, и то не само кад је реч о пра-
восуђу у целини него и кад је реч о привредном правосуђу. Економски суб-
јекти из Београда, за разлику од оних из централне Србије и Војводине, про-
цењују да је одговорност за раширеност корупције у правосуђу већа на ту-
жиоцима, секретарима судова и секретарима судских већа. Мале разлике 
постоје и кад је реч о расподели према својини предузећа (у оба случаја), при-
ватни предузетници су нешто оштрије проценили одговорност свих ангажо-
ваних «неутралних» чиниоца у судском процесу, него што су то учинили пре-
дузетници јавних и друштвених предузећа.  

И овде, као и у претходним случајевима, битну улогу има поверење у 
правосуђе. Код привредних субјеката који углавном имају поверење у пра-
восуђе, ове процене одговорности су нешто блаже, и обрнуто код оних који у 
њега углавном немају поверење њихове процене одговорности, што је разум-
љиво, нешто су оштрије.  

 
Узроци корупције 
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Сва досадашња истраживања корупције у Србији недвосмислено су 
показала да је она један од кључних проблема српског друштва. Корупција је 
постала свеприсутна, зашла је у готово све поре друштва и постала систем-
ска. Истовремено, постала је «транспарентна», односно већини људи видљи-
ва. Мало кога, изузев вршилаца власти и то ради убирања политичких поена, 
њена раширеност много забрињава. То је неопходно истаћи јер се о њој нај-
чешће говори у предизборним активностима политичких странака и прили-
ком пригодних изјава актера на политичкој сцени. Један од узрока лежи у 
томе што се власт мењала а корупција је готово остајала иста. Пре би се 
могло рећи да је свака следећа власт, свесна своје пролазности, пре мислила 
на то како да наплати то вршење власти, често не бирајући средства, него да 
побољша функционисање друштвених установа и да направи озбиљан иско-
рак у сузбијању корупције. То је могуће у друштву у коме вршиоци власти 
ником не одговарају за своје поступке, па чак ни за криминалне радње.20 
Грађани их, сви су изгледи, једино могу казнити неизласком на изборе, што и 
чине. Други узрок свакако је у томе што су се многи друштвени чиниоци, па 
и сами грађани, на њу у великој мери привикли. Посебно што су уз помоћ 
корупције у многим сферама живота решавали (или решавају) неке проблеме 
које и поред тога што на њих имају законско или подзаконско право не би 
никад решили, или ако би га на регуларан начин решавали (без корупције) то 
захтева огроман труд.21 Сви су изгледи да је друкчије стање у друштву коруп-
ција не би била толико свеприсутна.  

Раширеност корупције, као што смо у самом уводу истакли, зависи од 
много чинилаца, а међу њима су: одсуство владавине права, државна контро-
ла економских токова, друштвено-историјске околност, поремећај друшт-
вених вредности и материјална развијеност друштва. Када је реч о правосуђу, 
раширеност корупције зависи не само од општих, претходно набројаних, већ 
и од специфичних услова, међу којима су: начин избора судија и тужилаца и 
начин њиховог напредовања, квалитет и начин унутрашње организације, ква-
литет унутрашње и спољне контроле, квалитета правних норми, ниво зарада 
запослених и многих других видљивих и невидљивих узрока (Табела 11). 

 
 
 

Табела  11                Фактори који утичу на постојање корупције у правосуђу (%) 

 Веома Много Осредње Веома Ни Не Индекси Ранг 
––––––––––––– 

20 Јавна је тајна да је ДОС-овска власт 2001-2003 један део јавних службеника и мини-
тара арбитрарно плаћала преко разних “невладиних” организација или пак директно (у ковер-
тама). То је правдано њиховим званичним ниским примањима, с једне, и немогућности да се 
направе разлике у примањима према обављеном послу, с друге стране. У томе учествују и 
разни међународни чиниоци, посебно финансијери, а међу нима и владе западних земаља и 
њихове агенције. 

21 Корупција у Србији, стр. 70. 
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много мало мало знам   (1-5) 
Мале плате 31,9 23,8 17,4 13,6 8,1 5,1 3,61 12 
Криза морала 57,4 25,5 8,9 2,6 1,7 3,8 4,40 1 
Неодговарајуће 
законодавство 35,3 25,5 20,4 7,2 4,7 6,8 3,85 8 

Неефикасност 
унутрашње 
(судске) 
контроле 

40,9 31,1 13,6 2,1 2,1 10,2 4,18 4 

Неефикасно 
судство 34,5 32,3 19,1 3,8 2,1 8,1 3,64 11 

Непрецизни 
закони 32,3 27,7 20,9 8,5 3,8 6,8 3,82 9 

Проблеми 
наслеђени из 
 комунистичке 
прошлости 

25,1 18,3 21,7 13,6 12,3 8,9 3,33 14 

Неефикасни 
органи гоњења 25,1 32,3 20,4 10,6 4,3 7,2 3,68 10 

Неефикасно 
тужилаштво 31,9 31,1 17,4 6,4 3,0 10,2 3,92 6 - 7 

Зависност суда 
од политичке  
власти 

45,5 30,2 14,0 4,3 0,9 5,1 4,21 3 

Слаба правна  
држава 51,9 26,0 11,1 3,8 1,7 5,5 4,30 2 

Непостојање 
спољне 
контроле 
правосуђа 

35,7 30,2 12,3 6,0 3,4 12,3 4,01 5 

Постојање 
сукоба интереса 33,6 26,8 21,3 7,2 1,7 9,4 3,92 6 - 7 

Систем 
напредовања 
судија и 
 тужилаца 

25,1 20,9 23,4   8,9   6,0 15,7  3,59  13 

  
Летимичан поглед на приложену табелу говори да сви набројани узро-

ци у великој мери утичу на развој и постојање корупције у правосуђу (ин-
декси су врло високи). По мишљењу предузетника кључни узроци корупције 
у правосуђу су: криза морала, слаба правна држава и зависност суда од поли-
тичке власти. Прецизније речено, на првом месту се нашла криза морала: 
нешто више од четири петине (82,9%)22 предузетника изјављује да је криза 

––––––––––––– 
22 Кризу морала као кључни узрок постојања корупције у Србији грађани стављају на 

прво место. Види: Корупција у Србији, стр. 37-38. Такође, кад је реч о корупцији на царини 
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морала један од кључних њених узрока. На другом месту нашла се слаба или 
расточена правна држава, а одмах затим зависност суда од политичке власти - 
што је готово идентично. Имајући у виду да је један од чиниоца кризе морала 
непоштовање законских и других друштвених норми. Отуда произлази да је 
проблем корупције у највећој мери проблем правне државе. Тада проблем 
корупције у правосуђу није само проблем правосуђа него и политичке власти 
као такве од најнижег до највишег нивоа.  

Предузетници из Београда нешто чешће, од предузетника из осталих 
региона, наводе зависност правосуђа од политичке власти (Сиг = 0,01). На 
четвртом месту узрока корупције нашла се унутрашња судска контрола. На 
претпоследњем месту је систем напредовања судија и тужилаца, а на послед-
њем месту, што је у складу с очекивањима, нашли су се проблеми из насле-
ђене комунистичке прошлости. У вези с последњим, важна је чињеница да је 
од увођења вишестраначког система у Србији прошло више од једне деце-
није. Зато се у тој ситуацији не можемо више позивати, одноисно правдати на 
комунистичку прошлост, у којој, истини за вољу, можемо тражити узроке 
многих данашњих невоља, не само српског, него и готово свих источноев-
ропских друштава. Али, многе од тих невоља могле су се у протеклом вре-
мену и залечити. 

Ранија емпиријска истраживања23 констатовала су да је криза морала 
један од основних проблема српског друштва. Ту чињеницу потврђује и ово 
истраживање. На делу је свеопшта друштвена аномија, а стање аномије је 
стање безвлашћа, односно непоштовање моралних и законских норми, с јед-
не, и друштвених установа, с друге стране. Будући да су морални ставови по-
јединаца, по Диркему, само одјек моралног стања друштва,24 то ће прихват-
љивост појединих друштвених норми, с једне, и њихово кршење, с друге 
стране, зависити од укупног стања у том друштву. Морална криза повлачи за 
собом одсуство поверења у готово све кључне институције друштва. Уколико 
је институција ближа политичкој сфери, или прецизније речено, политичкој 
власти то је, у нашим условима, неповерење у њу веће.25 Отуд проистиче да је 
политичка сфера један од основних генератора економске и друштвене, па 
самим тим и моралне кризе. Поготово ако имамо у виду да политичка, па 
самим тим и економска криза смењује једна другу пуних шездесет година, а 
која је, као што је познато, започела увођењем политичког монизма и коман-
дне економије. Још један елемент указује да је морална криза један од кључе-
––––––––––––– 
кризу морала као њен основни узрок перцепира 73,1% предузетника. Корупција на царини, 
2002, ЦЛДС, Београд, стр. 76.  

23 Корупција у Србиј; Васовић, М. , «Морална клима, аномија и корупција»; Славујевић, 
З.,  «Делегитимација система и његових институција». Вуковић, С., 1996, Чему приватизација, 
ИКСИ, Београд. 

24 Диркем, Е., 1977, Самоубиство, БИГЗ; Београд, стр. 332. 
25  Славујевић, З., 1999, «Делегитимација система и његових институција», у: Два огле-

да о легитимитету, ИДН, Београд. 
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ва за разумевање толике раширености корупције. Наиме, нема чврстих морал-
них осуда корупције.26  

Проблем корупције, у чему се (на индиректан начин) у великој мери 
слажу и  предузетници, уједно је и проблем функционисања правне државе 
који се одражава на смањено поверења у друштвене институције (једна од 
последица губљења поверења грађана у институције система јесте и смањена 
излазност на изборе.) То се корупција у правосуђу, једној од карика функцио-
нисања правне државе, не може изоловано посматрати. Зато је она, као и веза 
правосуђа с политичком влашћу, у одговорима привредних субјеката толико 
добила на значају. Сви су изгледи да предузетницима постаје јасно да је вид-
љиво нефункционисање правног система јасан симптом присуства корупције. 
И обрнуто, раширена корупција, посебно када захвати врх пирамиде моћи и 
власти, разара друштвене установе, па самим тим и правни поредак земље. На 
тај начин се поспешује правна несигурност, која затим утиче на повећану 
друштвену аномију. То се све дешава као у зачараној  спирали у којој је сваки 
следећи круг већи. Излазак из ње је тежак и мукотрпан посао за свако друшт-
во, који захтева не само политичку вољу него и ангажман многих појединаца. 
Смањење корупције  подразумева и ангажман судија и осталих запослених у 
суду.  

Наравно, на развој и величину корупције у Србији, па самим тим и 
корупције у правосуђу, не може се искључити, о чему сам писао на другом 
месту,27 деловање најмање неколико крупних чинилаца на која политичка 
власт, ма која то била, има или је имала крајње ограничен утицај: прво, про-
мена друштвено економског и политичког система, односно транзиција из со-
цијализма у капитализам у којем једно од кључних места заузима промена 
власничке структуре привреде, односно приватизација; друго, разбијање/рас-
пад друге Југославије, треће, економске и политичке санкције трећој Југосла-
вији, четврто, рат у окружењу, пето, тероризам на Косову и Метохији, шесто, 
бомбардовање СР Југославије од стране НАТО-а 1999. године, и седмо, ути-
цај и после тог разбијања/распада спољних чинилаца најчешће познатих под 
еуфемизмом «међународна заједница», који, због сталних уцена, већ дуже 
време имају велики, а често и одлучујући удео у генерисању и продужавању 
политичке и економске нестабилности у Србији. 

 
 
 

        
 
Slobodan Vuković                                                                                              S u m m a r y  
Institute of Social Science 
––––––––––––– 

26 Васовић, М., 2000, «Морална клима, аномија и корупција», у: Систем и корупција, 
ИДН, Београд. Такође: Вуковић, С., 2003, Корупција и владавина права, стр.137-148. 

27 О томе опширније у: Вуковић, С., 2003, Корупција и владавина права, стр. 7-21. 
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Belgrade 
 

PROBLEMS OF CORRUPTION IN TRANSITION: 
A CASE OF JUDICARY 

 
The author is analyzing intensity and outspread of corruption in Serbian judicial 

system, with special emphasis on business courts. After the introductory part, the analysis 
starts with the trust of the citizens and economic subjects in the institution of judiciary. 
Then author elaborates the extent to which Serbian judiciary is liable to corruption, how 
large is the corruptive pressure, in what scope it is corrupted and what actors bear crucial 
responsibility for the present situation. Hence, basic causes of corruption, the scope and 
locations and the channels through which it spreads are being analyzed. At the end, a point 
view of entrepreneurs regarding the causes of corruption in business courts will be 
presented.  

Key words: judiciary, legitimity, corruption, Serbia. 
 

 


