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ЕКОНОМСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ КОРУПЦИЈЕ 
У ПРАВОСУЂУ* 

 
Рад је посвећен истраживању економских последица корупције у правосуђу. То 

истраживање је обухватило и анализу економских карактеристика правосуђа, и 
економских механизама корупције у правосуђу, за шта је коришћен теоријски оквир 
Бекеровог модела кршења закона. Анализа је показала да корупција у правосуђу, 
тиме што доводи до нарушавања владавине права, поткопава саме основе тржишне 
привреде и могућност специјализације, односно друштвене поделе рада, која увећава 
економску ефикасност. Што се статичке економске ефикасности тиче, најзначај-
нијa последицa корупције у правосуђу jeсу високи трансакциони трошкови које она 
генерише и алокативна неефикасност која одатле произлази. Што се динамичке 
економске ефикасности тиче, анализа је показала да корупција обара стопе прив-
редног раста и усмерава ресурсе ка прерасподели, а не ка стварању нове вредности. 
Показало се да последице корупције у правосуђу по економске неједнакости нису 
значајне, нарочито не у поређењу са претходно идентификованим последицама по 
економску ефикасност.  

Кључне речи: Корупција у правосуђу, владавина права, економска ефикасност, 
тржиша привреда, трансакциони трошкови 

 
 

Увод 
 
С једне стране, закључак да владавина права, односно ефикасно правосу-

ђе које је омогућава, имају благотворно дејство на економску ефикасност и 
привредни раст не представља ништа ново у економској анализи. С друге 
стране, последњих петнаестак година означава период у коме су се појавили 
многи озбиљни радови о корупцији и њеним последицама на економску 
ефикасност и привредни раст. Имајући то у виду, изненађује чињеница да се 
појавило веома мало радова на тему корупције у правосуђу,1 поготово еконо-
мског аспекта тог феномена. 

Циљ овог рада јесте да истражи економске последице корупције у пра-
восуђу. Достизање овог циља намеће неколико задатака. Потребно је истра-
––––––––––––– 

* Захваљујем се Гордани Илић-Попов и Драгору Хиберу на веома корисним примед-
бама и сугестијама. Наравно, нико од њих не сноси одговорност за евентуалне преостале 
грешке и вредносне судове у овом раду.  

1 Најзначајнијих савремених радова на ту тему заиста нема много: Buscaglia i Ulen 
(1997), Buscaglia i Dakolis (1999), Buscaglia (2001a) и Buscaglia (2001b).  
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жити економске карактеристике правосуђа, односно начина на који се пружа-
ју услуге ове гране државне власти, потом је потребно истражити економски 
механизам корупције у правосуђу, како би се потом прешло на испитивање 
најзначајнијих економских последица корупције у правосуђу: економске по-
следице нарушавања владавине права, последице по статичку економску ефи-
касност (директни и индиректни трошкови корупције), последице по дина-
мичку економску ефикасност (корупција и привредни раст), као и утицај који 
корупција у правосуђу има на економске неједнакости. Наведени задаци 
условили су и структуру рада који следи.    

У овом раду користи се дефиниција корупције коју је понудио Танци 
(Tanzi, 1995): «Корупција постоји уколико дође до намерног нарушавања 
принципа непристрасности при доношењу одлука у циљу присвајања неке 
погодности». Принцип непристрасности захтева да, при доношењу одлука, 
лични или било који други односи између учесника у размени немају никакав 
утицај. Овај принцип је део функционисања савршеног тржишта, које је, 
према самој дефиницији, деперсонализовано. У складу са овом дефиницијом, 
постоје два потребна услова да нарушавање непристрасности буде окарак-
терисано као корупција. Прво, потребно је да постоји намера – случајно нару-
шавање непристрасности не представља корупцију. Друго, потребно је да се 
као последица наведене непристрасности јавља присвајање неке погодности, 
односно стицање личне користи. Наведена дефиниција корупције је са стано-
вишта прецизности и погодности њене примене на област правосуђа супери-
орна од прилично раширене, али исто толико и непрецизне дефиниције 
корупције као «злоупотребе службених овлашћења ради стицања приватне 
користи», која се најчешће везује за Светску банку и њена истраживања овог 
феномена.2 

Коначно, у овом раду пажња се усмерава на привредно (трговинско) 
правосуђе и то његов парнични део, односно искључиво на корупцију у слу-
чају парница које се воде пред трговинским судовима, па се под корупцијом у 
правосуђу у даљем тексту подразумева искључиво ова врста корупције.   

 
Економске карактеристике правосуђа 

 
Како би се сагладали економски ефекти, односно последице корупције у 

правосуђу, односно последице корупције у привредном правосуђу, потребно 
је прво размотрити економске карактеристике услуга које пружа, односно 
треба да пружа правосуђе једне земље, као и економске специфичности пру-
жања тих услуга. Компетентно, ефикасно и непристрасно правосуђе једне 
––––––––––––– 

2 Спецификација кривичног дела корупције у правосуђу, а према члану 255а Закона о 
изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије (Службени гласник РС бр. 
11/02), у потпуности је у складу са наведене две дефиниције. Наиме, радња извршења је 
прибављање користи за себе или другога, под условом да је то у вези с доношењем судске 
одлуке или другим поступањем у вршењу дужности.  
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земље представља један од основних елемената (предуслова) владавине 
права, односно правне државе, која се са становишта привредних субјеката 
очитује као ефикасна заштита приватних својинских права,3 односно ефика-
сна контрола поштовања уговора (испуњавања уговорих обавеза), или ефика-
сно принудно извршење уговора, уколико је то потребно. При томе је битно 
уочити да је један од кључних елемената владавине права делотворна превен-
ција (пре свега генерална превенција), односно стварање подстицаја привред-
ним субјектима да не крше туђа приватна својинска права и да извршавају 
обавезе из уговора онако како оне гласе.  

Владавина права може да се посматра као јавно добро, можда и најваж-
није јавно добро које држава може да пружи.4 Две основне карактеристике 
обележавају свако јавно добро (Nicholson, 1995), па тиме и владавину права. 
Прво, не постоји ривалитет између «корисника» владавине права: то што 
један привредни субјекат ужива заштиту својих својинских права не доводи 
до тога да је било који други привредни субјект лишен те заштите. Друго, не 
постоји реална могућност искључења корисника који не плати услугу влада-
вине права – економским жаргоном речено, трошкови искључења сваког ко-
рисника јавног добра прохибитивно су високи. Другим речима, владавина 
права је јавно добро које уживају сви привредни субјекти (физичка и правна 
лица) који се налазе на подручју одређене државе.  

Успостављање и спровођење владавине права, односно правне државе, 
везано је за одређене, веома велике фиксне трошкове. Ради се, наиме, о трош-
ковима успостављања свих оних институција које омогућавају правну држа-
ву, односно владавину права, а то подразумева стварање закона, односно 
успостављање и функционисање делотворне законодавне власти, успоставља-
ње и функционисање делотворне судске власти која ће да омогући спровође-
ње тих закона, као и успостављање и функционисање свих других институци-
ја правне државе (полиција, казнене институције итд.). Поред трошкова успо-
стављања инстутитуција владавине права, у фискне трошкове спадају и трош-
кови сталног одржавања тих институција, односно трошкови одржавања «ка-
пацитета» правне државе да делује при кршењу закона, укључивши и нару-
шавање приватних својинских права и кршења уговора. То значи да у сваком 
тренутку правна држава треба да буде веродостојна претња прекршиоцима 
закона, односно да шаље веродостојан сигнал онима који нарушавају својин-
ска права и не поштују уговор. Не само да су сви наведени трошкови фиксни 
(за дату величину државе, мерену, на пример, бројем привредних субјеката, 
––––––––––––– 

3 Под својинским правима у овом тексту се подразумева својина и сва друга зашти-
ћена чисто имовинска права попут: стварних права, потраживања, интелектуалних права, 
права индустријске својине итд. Овако поимање својинских права блиско је концепцији 
својине у англосаксонском праву. Шире о томе видети у: Јелић (2000).   

4 У овом раду се јавно добро дефинише на основу налаза економске теорије, а не пре-
ма појму јавног добра у стварном праву. Шире о том појму видети у: Станковић и Орлић 
(1996).  
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или обимом привредних активности, односно стандардним или потенцијал-
ном бројем спорова), него су ти трошкови готово у потпуности иреверзибил-
ни (sunk costs), тј. алоцирани ресурси се не могу алтернативно употребити, па 
је стога и економски ефикасно (будући да су гранични трошкови, тј. трош-
кови пружања услуге додатном кориснику, једнаки нули) да се услуга влада-
вине права (правне државе), у смислу правне сигурности привредних субје-
ката, бесплатно пружи свима. Наплаћивање услуге владавине права не само 
да је практично неизводљиво, већ би оно, са становишта друштва, било и еко-
номски неефикасно.5 

Наведене карактистиске услуге владавине права као јавног добра, одно-
сно одлике институција које пружају те услуге, условљавају да у модерним 
државама те услуге спадају у јавну потрошњу, односно да се финансирају из 
буџета, а из средстава која су прикупљена порезима и на основу других 
фискалних прихода. Другим речима, владавину права нико од (директних) 
корисника не треба директно да плаћа, будући да су је већ платили као по-
рески обвезници.  

Једна од кључних компонената владавине права јесте правосуђе. Стога се 
поставља питање у којој мери је правосуђе, само по себи, јавно добро. То се 
најбоље може анализирати на случају једне парнице, дакле судског поступка 
који покреће једна заинтересована страна. Са становишта критеријума рива-
литета, сви они ресурси који су непосредно ангажовани на тој парници не 
могу да буду ангажовани на било који други, алтернативни начин (за другу 
парницу, на пример), па се може рећи да постоји ривалитет између корисника 
услуга правосуђа. Поред тога, од учесника парнице се очекује да покрију све 
судске (додатне) трошкове, односно трошкове које ствара управо та парница 
(инкрементални трошкови).6 Према постојећим законским решењима у Срби-
ји, те трошкове сноси страна у спору која је изгубила парницу, а страна који 
покреће парницу мора да положи одређени износ средстава, како би показала 
своју решеност да плати наведене судске трошкове. Постоји веома ефикасан 
начин за искључивање стране у спору која не плаћа судске трошкове, одно-
сно цену парнице – без положених, односно предујмљених средстава, пар-
ница неће ни да започне. То значи да су трошкови искључења корисника који 
не плаћа услугу правосуђа практично занемарљиви, чиме се показује да ни 
други критеријум јавног добра није задовољен. Сходно наведеном, поједи-
начна парница није јавно добро, односно услуга правосуђа у погледу заштите 

––––––––––––– 
5 Једно од основних правила максимизације економске ефикасности гласи да цене 

треба да буду једнаке граничним трошковима (Nicholson, 1995). Сходно томе, уколико су 
гранични трошкови једнаки нули, цене не треба да се разликују од нуле.  

6 Будући да судске таксе представљају искључиво апроксимацију просечних трошко-
ва парнице, у стварности се догађа да неке странке, плаћањем судске таксе сносе трошко-
ве који су виши од инкременталних трошкова које су генерисали, а неке сносе трошкове 
који су нижи од тих трошкова.  
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приватних својинских или уговорних права путем парнице не спада у јавна 
добра.  

Сходно свему наведеном, у условима компетентног, непристрасног и 
ефикасног правосуђа, правда за све привредне субјекте је доступна под усло-
вом да су спремни (уколико изгубе спор) да плате инкременталне судске тро-
шкове, односно директне трошкове парнице. На плану алокације ресурса, 
овакво правосуђе генерише релативно ниске трошкове, чији највећи део пла-
ћањем пореза покривају привредни субјекти, односно порески обвезници, 
независно од тога да ли директно користе услуге правосуђа. На плану пружа-
ња услуга, компетентно, непристрасно и ефикасно правосуђе представља 
кључни елемент владавине права, тј. правне сигурности који уживају прив-
редни субјекти на плану заштите приватних својинских права, односно ефи-
касног испуњења уговорних обавеза. У том смислу, владавина права пред-
ставља предуслов за успостављање ефикасне тржишне привреде. Пре него 
што се размотре економске последице нарушавања владавине права, потре-
бно је размотрити економски механизам корупције у правосуђу, као једног од 
основних извора нарушавања владавине права.   

 
Економски механизам корупције у правосуђу 

 
Разјашњавање економског механизма корупције у правосуђу треба да 

омогући добијање одговора на следеће питање: од чега то зависи износ који 
је потребно издвојити за поткупљивање правосудних званичника, односно од 
чега то зависи равнотежна цена корупције (равнотежни мито) која треба да се 
плати? 

Као и у случају било које друге услуге, цена корупције зависи од понуде 
и тражње за њом. Одговор на питање како се формира понуда и тражња за ко-
рупцијом може се потражити у економском моделу криминалног понашања, 
будући да корупција спада у криминално понашање, које подлеже кривично-
правној одговорности. Економски модел криминалног понашања, односно 
понашања којим се крши закон, који је формулисао Бекер (Becker, 1968) по-
казује да одлука потенцијалног прекршилаца права о томе да ли ће се пона-
шати противправно зависи од његове очекиване нето користи која настаје 
кршењем закона, односно чињењем кривичног дела.7 Очекивана нето корис-
ност (потенцијалног) починиоца кривичног дела зависи од очекиване корис-
ности коју генерише разлика између укупног дохотка који произлази из чи-
њења тог кривичног дела (укључујући и но�чани исказ евентуалног задовољ-
ства који произлази из самог чињења кривичног дела, односно из самог чина 
кршења закона) и новчаног еквивалента запрећене казне за то кривично дело. 
––––––––––––– 

7 На овом месту се неће залазити у спецификацију целог модела и изношење прет-
поставки на којима се он заснива. Овај модел показује своју валидност скоро 40 година 
после појављивања. Сажети приказ Бекеровог модела криминалног понашања може се 
наћи у: Беговић (2004). 
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При томе, за добијање очекиване вредности наведене корисности служи веро-
ватноћа откривања починиоца тог кривичног дела, односно вероватноћа до-
ношења правоснажне осуђујуће пресуде. Наравно да са порастом укупног до-
хотка од кривичног дела расте очекивана нето корисност починиоца, док она 
опада са порастом запрећене казне (па тиме и њеног новчаног израза), као и 
са порастом вероватноће откривања починиоца кривичног дела, односно до-
ношења правоснажне осуђујуће пресуде.  

Имајући то у виду, у случају кривичног дела корупције у правосуђу, по-
нуда корупције од стране правосудних званичника, односно професионалаца, 
зависи од: (1) износа корупције који им се нуди (новчани исказ свих понуђе-
них материјалних погодности); (2) вероватноће откривања починиоца и доно-
шења његове правоснажне осуде; и (3) запрећене казне за кривично дело ко-
рупције, односно злоупотребе службеног положаја у форми примања мита. 
При томе треба водити рачуна да у овом контексту запрећена казна није само 
кривичноправна санкција (затворска казна), него та казна представља и губи-
так посла, односно положаја у правосуђу, на коме је било могуће остваривати 
редовне легалне приходе (претпоставља се веће него у другим, алтернатив-
ним делатностима), као и приходе од корупције. Све у свему, казна обухвата 
и садашњу вредности пропуштене разлике између будућих легалних прихода 
у правосуђу и изван њега, као и садашљу вредност будућих прихода од кору-
пције који би се остварили уколико не би дошло до откривања и одговарајуће 
кривичноправне и дисциплинске санкције. Будући да су величине под (2) и 
(3) увек позитивне, постоји одређени минимални износ (праг) мита који је 
већи од нуле и који је потребно понудити како би се уопште и успоставила 
понуда корупције као услуге. Испод тог прага, нико неће да понуди ту услу-
гу. Што је већа вероватноћа откривања, односно што је већа запрећена казна, 
биће виши износ корупционог прага, тј. минималног износа мита који треба 
да буде понуђен како би се реализовала понуда корупције.  

Насупрот томе, тражња за корупционим услугама правосудних званич-
ника зависи од: (1) износа материјалне користи који ће предузетници присво-
јити путем корупције правосудних званичника (новчани исказ свих очеки-
ваних материјалних погодности), умањеног за износ саме корупције (мита) и 
трошкове њеног спровођења; (2) вероватноће откривања починиоца и доно-
шења његове правоснажне осуде; и (3) запрећене казне за кривично дело ко-
рупције, односно подмићивања судских званичника. Будући да су величине 
под (2) и (3) увек позитивне, постоји одређени минимални износ (праг) нето 
материјалне користи који је већи од нуле и који је потребан како би се ство-
рила тражња за услугом корупције. Изједначавањем на овај начин дефини-
сане понуде и тражње ствара се равнотежа на тржишту, тј. равнотежна цена 
(мито) и равнотежна количина корупције.8   
––––––––––––– 

8 Показало се, на основу формулисања формалног (математичког) модела корупције 
у правосуђу у случају парница који се заснива на одређеном броју рестриктивних прет-
поставки, да ће равнотежна цена бити једнака максималном износу мита које су стране у 
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Међутим, у случају корупције у правосуђу постоји једна специфичност 
која нарочито добија на значају са повећењем општег нивоа, односно распро-
страњености корупције у правосуђу. Наиме, може се претпоставити да су обе 
стране у спору подједнако спремне да подмите правосудне званичнике, како 
би ток, исход или време окончања спора били у њихову корист. Надаље, 
може се претпоставити да пресуда, односно исход кор�пције у случају пар-
ница, може бити само у корист једне стране – неко мора да добије, а неко да 
изгуби судску спор (парницу).9 У таквој ситуацији, услугу корупције ће 
добити само она страна која је понудила, односно платила више од друге, 
«конкурентне» стране. На пример, уколико је једна страна тражила нелегално 
убрзање поступка и платила одређени износ, а друга страна је тражила 
нелегално одуговлачење тог истог судског поступка и платила више од прве 
стране, исход ће бити одуговлачење поступка. Другим речима, прва страна је 
платила мито, али није добила услугу коју је платила.10 Износ који је платила 
за ту страну представља потпуни губитак: изгубила ја новац, а није добила 
оно што је желела да постигне корупцијом – долази до тзв. «расипања 
мита».11  
––––––––––––– 
спору спремне да понуде. Овај резултат показује да наведени модел спада у класу модела 
дуопола у смислу Бертрана (Bertrand). Више о резултатима овог модела видети у: Беговић 
(2005).  

9 Супростављени интерес може да буде и нешто друго. На пример, једна страна жели 
убрзање, а друга одуговлачење спора. И у овим случају важи претпоставка да исход може 
да буде искључиво у корист једне стране – или ће се процес убрзати, или ће се успорити. 
Иако ова претпоставка не одговара у потпуности формалним процесиним правилима, она 
представља солидну апроксимацију реалности на основу које се може формулисати 
модел.   

10 Према резултатима анкете у српском правосуђу (Беговић et al., 2004), свега 58% 
испитаника који тврде да су платили мито добило је, према сопственом казивању, угово-
рену услугу. Ово можда може да буде посредни показатељ распрострањености «симул-
тане» корупције у домаћем правосуђу.  

11 Алтернатива описаном моделу корупције у правосуђу, односно расподеле мита, у 
коме корумпирани узима мито од свих (оба) учесника у спору и који би се могао назвати 
моделом «симултане» корупције, јесте модел «лицитације» у коме корумпирани прихвата 
само највишу понуду коруптора. Не залазећи у детаљнију анализу овог феномена, анализа 
последица корупције у правосуђу која следи заснива се на претпоставци о постојању «ра-
сипања мита». Вероватноћа постојања једног, односно другог система корупције у право-
суђу, зависи од подстицаја корумпиранима, који желе да максимизују садашњу вредност 
својих будућих нето прихода од корупције. При томе треба водити рачуна о томе да уве-
ћање прихода у једном тренутку (узимањем мита од свих учесника у спору), може да до-
веде, услед пада репутације корумпираног, до пада прихода у будућности. Две кључне 
променљиве у овом разматрању су промена вероватноће остваривања прихода од коруп-
ције у зависности од репутације корумпираног и индивидуална дисконтна стопа којом ко-
румпирани калкулише садашњу вредност својих будућих прихода. Шире о томе видети у: 
Беговић (2005). 
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Ово показује да је за успостављање равнотеже на тржишту корупције 
једино релевантан релативни, а не апсолутни износ плаћања (мита). Може да 
победи само она страна која понуди више од друге, независно од тога колики 
је апсолутни износ понуђеног мита (наравно, уколико је тај износ изнад ми-
нимума за који правосудни званичник пристаје да буде корумпиран). Другим 
речима, од значаја је релативни, а не апсолутни корупциони притисак на 
правосудне званичнике. Овај налаз је потпуно у складу с налазима Бекеровог 
модела успостављања равнотежног политичког пристиска интересних група 
под чијим се утицајем успоставља државна интервенција, односно регулација 
(Becker, 1983). Сходно томе, налази Бекеровог модела надметања интересних 
група за политички утицај могу се, уз одређене модификације, применити и 
на модел двостраног корупционог притиска у правосуђу.  

Прво, успостављена равнотежа није ефикасна, ни са становишта друшт-
ва, ни са становишта коруптора, будући да се исти исход може постићи са ма-
њим износом ангажованих средстава, односно новца предујмљеног за коруп-
цију – мита. Другим речима, могуће је да дође до побољшања у смислу Паре-
та, тј. побољшања које би довело до тога да обе стране у спору буду у бољем 
положају – исти исход парнице, уз нижи износ плаћеног мита. Друго, обе 
стране у спору, односно оба потенцијална коруптора, имају подстицаје да по-
већају износ мита, како би понудили више него што нуди њихов конкурент, 
односно супротна страна у спору. Једино ограничење на овом плану предста-
вља очекивана корисност од противуслуге која им се нуди, односно корис-
ност од повољног исхода судског спора. Наиме, рационално понашање кору-
птора намеће ограничење да понуђени износ мита не може да буде већи од 
очекиване користи од противуслуге која се добија, кориговане на начин који 
је, сходно налазима Бекеровог модела, објашњен на почетку овог одељка. 
Треће, са порастом распрострањености корупције у правосуђу расте и веро-
ватноћа да ће се стране у спору одлучити да понуде мито. Наиме, потенци-
јални коруптор ту одлуку заснива на очекивањима о понашању друге стране 
у спору, односно корупционог конкурента – с порастом распрострањености 
корупције у правосуђу, расте и очекивање да ће супарник платити мито, па 
тако расте и вероватноћа да ће, у циљу предупређивања пристрасне судске 
одлуке у корист супарника, бити потребно да се плати мито, односно корум-
пирају судски званичници. На овај начин је успостављења позитивна повра-
тна спрега, тј. пораст распрострањеност корупције доводи до повећаних оче-
кивања на плану потребе давања мита, што даље доводи до раста распростра-
њености корупције. 

Неспорно је да корупција у правосуђу представља типичну администра-
тивну корупцију – корупцију којом се нарушава непристрасност у спрово-
ђењу правила, али се не утиче на саржај тих правила. Корупција у правосуђу 
представља повреду процесних и материјалних правила, као и злоупотребу 
дискреционих овлашћења која стоје на располагању правосудним званични-
цима у управљању поступком, понекад и у одлучивању. Међутим, поред ад-



Социолошки преглед, vol. XXXIX (2005), no. 2, стр. 197–220  
 

 
205 

министративне корупције, постоји још једна врста корупције, а то је коруп-
ција која има за циљ доношење пристрасних правила (закона и подзаконских 
аката), односно правила која би била прилагођена приватним интересима 
коруптора. Овакав вид корупције представља својеврсно «овладавање» држа-
вом (state capture) и, свакако, без обзира на одређене методолошке проблеме 
у дефинисању ове врсте корупције, представља веома опасан облик коруп-
ције.12  

Постојање овог вида корупције у правосуђу могуће је у оној мери у којој 
је само правосуђе извор права. Међутим, не постоји нити један разлог да се у 
Србији (као и у другим земљама у транзицији) корупција у правосуђу пове-
зује са «овладавањем» државом. Наиме, у континенталном, односно домаћем 
правном систему, судска пракса није извор права, већ су извор права закон-
ски и подзаконски акти које доноси законодавна и извршна власт.13 Стога се 
и корупторима који желе да у своју корист промене правила игре, а не да 
само промене универзалност и непристрасност њихове примене, једноставно 
не исплати да корумпирају правосудне званичнике, будући да они не могу 
ништа да ураде на том плану, већ своје напоре треба да усредсреде на званич-
ник друге две гране власти. Имајући све ово у виду, поприлично чуди чиње-
ница да се у најновијем извештају Светске банке на тему борбе против коруп-
ције у земљама у транзицији (Gray et al., 2004),  «овладавање» државом поми-
ње као облик корупције у трговинским судовима и судовима опште надлеж-
ности. Наиме, једно од питања које је постављено испитаницима у анкети, 
која је емпиријска основа наведеног извештаја, јесте да идентификују колико 
су различите државне институције захваћене «овладавањем». Не само да се, 
према наведеном истраживању, показало да су трговински судови и судови 
опште надлежности захваћени «овладавањем», него је утицај таквих коруп-
тора на ове две државне институције значајнији него њихов утицај на парла-
мент и финансирање политичких партија. Наведени резултат је парадоксалан 
и противречи самој дефиницији «овладавања» државом и карактеру право-
суђа у земљама у којима је урађена наведена анкета. У том смислу, потребно 
је да се феномен, односно концепција «овладавања» државом не меша са 
корупцијом у правосуђу, као типичном примеру административне корупције.  

 
 

Економске последице нарушавања владавине права 
 

––––––––––––– 
12 Дефиниције и кључне карактеристике концепције «овладавања» државом могу се 

наћи у: Hellman et al. (2003). 
13 Изузетак од става да судска пракса у континенталном систему грађанског права 

није извор права чине једино обавезујући закључци општих седница Врховног суда 
Србије. 



Борис Беговић, Економске последице корупције у правосуђу  
 

 
206 

Недостатак владавине права, нарочито у погледу неефикасних подстицаја 
за испуњавање уговорних обавеза, односно неефикасног пресуђења и принуд-
ног извршења тих обавеза, ствара неизвесност у погледу реализације права из 
тог уговора, односно увећава ризик који сносе привредни субјекти у размени, 
а то има веома неповољно дејство на економску ефикасност. Наиме, економ-
ска ефикасност се, између осталог, заснива на друштвеној подели рада и спе-
цијализацији у обављању послова, у којој све већи број различитих предузећа 
обавља све већи број различитих послова за које су се специјализовали. Таква 
специјализација, односно друштвена подела рада, омогућава знатно повећање 
продуктивности сваког предузећа, па тиме повећава и друштвену продуктив-
ност, економску ефикасност и увећава друштвено благостање. Потребан 
услов за такву, друштвену поделу рада је ефикасна размена између специја-
лизованих предузећа. Та размена је економски ефикасна, односно исплатива, 
уколико су ниски трансакциони трошкови те размене, а то су трошкови пре-
говарања, формулисања и обезбеђивања поштовања уговора којим се оства-
рује таква размена. Уколико постоји владавина права, односно уколико је 
ефикасно обезбеђивање поштовања таквих «уговора» (обезбеђивање изврша-
вања уговорних обавеза) и уколико је ефикасно евентуално принудно извр-
шење таквих уговора, тада ће трансакциони трошкови бити ниски, па ће и 
доћи до поменуте специјализације, односно до друштвене поделе рада. Та 
специјализација се види по томе што предузећа на тржишту од других пре-
дузећа путем уговора набављају све оно што им је потребно за производњу 
сопственог производа, односно уговарају услуге које су им у том процесу 
потребне.14  

Уколико су трансакциони трошкови тржишне размене високи, тј. уколи-
ко је, услед корупције у правосуђу, односно његове опште неефикасности, 
неизвесно и несигурно испуњавање уговорних обавеза, односно исто тако 
пресуђивање и принудно извршење уговора, тада неће доћи до размене, него 
ће, у складу са налазима Коузове теорије предузећа (Coase, 1937), односно 
разлозима за само постојање предузећа, сва предузећа сама производити све 
што им је потребно. Другим речима, у таквим условима долази до вертикалне 
интеграције, односно не долази до друштвене поделе рада и до специјализа-
ције, а све то додатно обара економску ефикасност.15 Владавина права омо-
гућава добро функционисање тржишта, а то доводи управо до специјализа-
ције, друштвене поделе рада и раста економске ефикасности, односно раста 
––––––––––––– 

14 Најновије пословне тенденције у свету показују да се при подуговарању пружања 
услуга које су се раније обављале у самом предузећу (outsourcing) све мање води рачуна о 
државним граница<а, тако да се све више уговора те врсте склапа с извршиоцима у дру-
гим земљама, чиме се продубљује међународна подела рада.   

15 Наведени налаз о промени степена специјализације у потпуном је складу са Коузо-
вим закључком да износ трансакционих трошкова одређује да ли ће се одређени односи 
успостављати ван тржишта, тј. унутар предузећа, или на тржишту, успостављењем уго-
ворних односа између два предузећа.  
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друштвеног благостања. Слободне и неспутане тржишне трансакције, висок 
степен размене за дати друштвени производ и ниски трансакциони трошкови 
– управо су то темељне карактеристике савремене тржиште привреде, које 
омогућава владавина права. Корупција у правосуђу, односно његова неефи-
касност, руше владавину права, па тиме и тржишну привреду. 

Економска анализа је прилично давно показала да повећање специјали-
зације, односно повећање степена друштвене подела рада, доводи до веће 
могућности за коришћење економије обима и даље повећање друштвене 
продуктивности, односно економске ефикасности (Stigler, 1951). При томе је 
Стиглер као ограничење друштвеној подели рада и коришћењу економије 
обима видео величину тржишта. Лако се може показати да корупција у пра-
восуђу има исте ефекте на умањење степена специјализације и друштвене 
поделе рада као што то има смањење, односно затварање тржишта – недоста-
так размене између преплашених, правно незаштићених привредних субјека-
та, што је типичан показатељ институционалне неразвијености једне прив-
реде, односно недостатка владавине права као последице корумпираног и 
неефикасног правосуђа. Последица тога су опадајући приноси и економска 
неефикасност алокације ресурса, што умањује друштвено благостање.  

У условима у којима, услед корупције у правосуђу, нема владавине права 
– услед тога, ефективно се штити дужници, а не повериоци и, једноставно, 
нема подстицаја за успостављање и ширење кредитних, односно дужничко-
поверилачких односа. Овако нешто је сасвим очекивано – као што нарушава-
ње владавине права доводи до повећања трансакционих трошкова и опадања 
броја трансакција на тржишту добара, исто важи и за тржиште производних 
фактора, попут тржишта зајмовног (финансијског) капитала. Последице так-
вог стања ствари могу да се посматрају са становишта броја, односно износа 
одобрених кредита, али и са становишта увећане премије на ризик коју траже 
повериоци, што доводи до раста каматне стопе. Неразвијеност дужничко-
поверилачких односа, висока цена кредита, односно висока цена позајмљеног 
капитала, имају негативне последице на обим привредне активности у једној 
земљи, односно на привредни раст те земље. На страни производње, односно 
понуде робе, неразвијеност кредитних односа и високе каматне стопе на 
кредите којим се финансирају инвестиције, односно ослањање искључиво на 
финансирање инвестиција из сопствених средстава, неминовно доводи до 
умањења нивоа, односно стопе инвестиција, па тиме и успоравања приведног 
раста. На страни тражње, недостатак могућности кредитирања потрошача, 
односно одложеног плаћања робе, умањује обим агрегатне тражње, нарочито 
у случају трајних потрошних добара. Раст понуде кредита драстично увећава 
тражњу, односно потрошњу трајних потрошних добара. Без владавине права 
нема добре заштите поверилаца и њихових потраживања. Због тога нема по-
вољних кредита, а без кредита нема повећања домаће тражње (потрошње), 
односно повећања благостања – одређени производи једноставно нису дос-
тупни потрошачима.  
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Постоји још један посредан ефекат нарушавања владавине права путем 
корупције у правосуђу. Наиме, уколико услед корупције у правосуђу и немо-
гућности заштите приватних својинских, односно уговорних права у парни-
цама, оштећене, или, пак, угрожене стране окрећу се ка успостављању других 
механизама заштите приватних својинских права, попут директне државне 
интервенције (регулације) на тржишту. Анализа настанка «регулаторне држа-
ве»16 у САД (Glaeser и Shleifer, 2003), показала је да је снажан притисак ка 
увећању државне интервенције, односно ка успостављању државне регула-
ције крајем XIX и XX века у САД био последица, између осталог, и тога што 
је мањи број веома богатих и бескрупулозних парничара тог времена (rober 
barons) својим утицајем, односно корупцијом правосуђа, онемогућавало да 
парнице послуже за заштиту својинских и уговорних права њихових конку-
рената, односно пословних партнера и потрошача. Другим речима, корупција 
у правосуђу која поткопава владавину права може да доведе до стварања 
потпуно новог правног, односно регулаторног оквира који, по својим ефекти-
ма на економску ефикасност, може да буде инфериоран у односу на онај кога 
је та корупција учинила неделотворним.      

 
Директни и индиректни трошкови корупције у правосуђу:  

последице по статичку економску ефикасност 
 
Какве последице по трошкове привредних субјеката има корупција у 

правосуђу? Са становишта привредних субјеката, односно предузетника, ко-
рупција у правосуђу је ситуација у којој, поред очекиваних, фиксних трош-
кова правосуђа, који су већ покривани плаћањем пореза, и потпуно легалних 
оперативних трошкова спора (судска такса и трошкови заступања пред су-
дом), онај који жели да добије судски спор (парницу) мора да корумпира не-
ког од правосудних професионалаца и да плати и одређени износ неформал-
ног плаћања – мита. Наведено додатно плаћање представља директан трошак 
корупције за предузећа, односно корупција увећава издатке предузећа за онај 
износ којим је у циљу добијања пожељног исхода судског спора потребно 
подмити правосудне званичнике. Наравно, што је већи износ који треба да се 
плати како би се поткупили званичници, већи су укупни трошкови (издаци) 
предузећа, па је мањи и његов профит, односно нижа је његова профитна 
стопа. То је прва непосредна последица корупције у правосуђу по трошкове 
привредних субјеката.  

Но, може се поставити питање да ли је овај налаз (умањење профита 
појединачних предузећа) на плану економских последица корупције у право-
суђу сам по себи релевантан. Тим пре што се у овом случају ради искључиво 
––––––––––––– 

16 У земљи обичајног права каква је САД веома често се сва правила која извиру из 
закона коју су донели федерални парламент или парламенти федералних јединица нази-
вају регулацијом, па одатле и потиче синтагма регулаторна држава. Сходно томе, супрот-
ност регулаторној држави би била она у којој сва правила произлазе из обичајног права.  
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о прерасподели – одређени износ средстава, уместо да га присвоје предузет-
ници, односно власници капитала као профит, присвајају корумпирани право-
судни званичници, односно правосудни професионалци. Износ који се транс-
ферише се не мења – оно што изгуби једна страна присваја друга, тако да се 
ради искључиво о прерасподели (коју неко може да сматра неправедном, 
односно неправичном). Другим речима, не долази ни до каквог алокативног 
ефекта, односно нема непосредних последица на економску ефикасност, па 
тиме ни на друштвено благостање.  

Међутим, умањење профита са којим послују предузећа на одређеном 
подручју на коме постоји корупција у правосуђу доводи до обарања релатив-
не профитне стопе, тј. профитне стопе која се може реализовати уз корупцију 
у правосуђу у односу на профитну стопу која се може реализовати на неком 
другом подручју, на коме не треба корумпирати правосудне званичнике. У 
таквој ситуацији, капитал ће се неминовно селити тамо где његов власник 
очекује да може да оствари вишу профитну стопу. То ће довести до бекства 
капитала из земаља са високом корупцијом у правосуђу. Штавише, постојање 
директних трошкова корупције обара стварну профитну стопу, па тиме ума-
њује и очекивану профитну стопу, на основу које власници капитала одлу-
чују да ли ће уопште, у шта ће то, односно где ће уложити свој капитал. Оба-
рање релативне очекиване профитне стопе доводи до тога да се неће инве-
стирати у подручје на коме је распрострањена корупција у правосуђу, чији 
директни трошкови обарају очекивану профитну стопу. Страни власници 
капитала ће заобилазити такву земљу, а домаћи капитал ће бежати у иност-
ранство, тамо где се очекује да ће се остварити виша профитна стопа. Описа-
ни механизам показује идентификовану узрочно-последичну везу корупције у 
правосуђу и инвестиција, па тиме и привредног раста, о чему ће бити више 
речи у следећем одељку рада.   

Са становишта статичке економске ефикасности, односно њеног наруша-
вања, од већ поменутих директних трошкова, далеко су значајнији индирек-
тни трошкови корупције у правосуђу. У прву групу тих трошкова спадају тзв. 
трансакциони трошкови корупције. Наиме, корупција није бесплатна – посто-
је значајни трошкови њеног спровођења. Сваки појединачни чин корупције 
јесте својеврстан уговор, истина незаконит (ништав). Будући да је незаконит, 
у случају неизвршења уговорних обавеза, судске власти не могу да се анга-
жују у решавању спорова који из њега произађу, нити на његовом принудном 
извршењу, већ саме уговорне стране морају да пронађу задовољавајући начин 
на који ће обезбедити извршење таквог уговора, односно испуњавање уговор-
них обавеза друге стране. Надаље, трансакциони трошкови корупције укљу-
чују и трошкове преговаранја (трошкови припремања таквог уговора, као и 
проналажења правосудних званичника који су спремни да склопе такав уго-
вор и испуне обавезе које из њега произлазе), а свакако да у најзначајније 
трансакционе трошкове спадају трошкови принудног извршења таквог угово-
ра, будући да и један и друга страна имају подстицаје да изиграју такав уго-
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вор, нарочито имајући у виду да судске власти не би могле да буду ангажо-
вање на решавању спора везаног за неизвршење обавеза које проистичу из 
таквог уговора. Сви наведени трансакциони трошкови, односно сви наведени 
послови на спровођењу корупције, захтевају ангажовање реалних ресурса. Ту 
се, пре свега, односи на специјализовану радну снагу, али су на овим посло-
вима ангажовани и други ресурси. Што се тиче ангажовања специјализоване 
радне снаге на пословима корупције, процењује се (Tanzi, 1998) да менаџери 
у земљама са веома распрострањеном корупцијом проводе око 20% свог рад-
ног времена бавећи се управо уговарањем и спровођењем корупције. Анкета 
спроведена у нашој земљи (Беговић и Мијатовић, 2001) показује да чак 11% 
менаџера проводи више од 10% свог радног времена бавећи се уговарањем и 
спровођењем корупције, док 4% менаџера проводи преко 25% свог радног 
времена у таквим активностима.    

Сви ресурси имају могућност алтернативне употребе, па тиме имају и 
своје опортунитетне трошкове – трошкове изгубљене добити од њихове 
алтернативне употребе. Ресурси ангажовани на спровођењу корупције доводе 
искључиво до прерасподеле вредности, будући да је смисао корупције прера-
сподела вредности (богатства), а не до стварања нове вредности. Ти ресурси 
не могу да буду ангажовани на стварању нове вредности, будући да су већ 
ангажовани на спровођењу корупције. Управо из тог разлога, чињеница да се 
за њено спровођење користе ресурси који би могли да се употребе на продук-
тиван начин, свака корупција, па тиме и корупција у правосуђу, умањује еко-
номску ефикасност алокације ресурса у једној привреди и умањује друшт-
вено благостање.  

Занимљиво је питање да ли је корупција у правосуђу тежа за спровођење 
од корупције у осталим областима државне власти (управе), односно да ли је 
карактеришу виши трансакциони трошкови у односу на друге видове коруп-
ције. Уколико је то тако, могло би се закључити да ова врста корупције анга-
жује ресурсе у већој мери него што је то случај са корупцијом у просеку. 
Сама природа корупције у правосуђу у којој постоје две заинтересоване стра-
не, односно два потенцијална коруптора, наводи на закључак да се мултипли-
кује, односно дуплира и број корупционих уговора, без обзира да ли се сви 
они успешно реализују или не. Без обзира на степен реализације тих уговора, 
односно тренутак у коме се напушта његово извршење, већ су генерисани 
одређени трансакциони трошкови, што значи да би се могло очекивати да су 
трансакциони трошкови корупције у правосуђу ceteris paribus виши у односу 
на остале видове корупције, па се, самим тим, може очекивати и веће ангажо-
вање ресурса за покривање трансакционих трошкова. Уколико је ово тачно, 
то би значило да је корупција у правосуђу опаснија по статичку економску 
ефикасност и друштвено благостање него остали видови корупције. Ипак, 
засад не постоје емпиријски налази који би потврдили, односно одбацили 
хипотезу о разлици између трансакционих трошкова корупције у просеку и 



Социолошки преглед, vol. XXXIX (2005), no. 2, стр. 197–220  
 

 
211 

трансакционих трошкова корупције у правосуђу, а чини се да би то могао да 
буде занимљив правац даљих истраживања.  

Другу врсту индиректних трошкова корупције у правосуђу чине трош-
кови алтернативних начина заштите сопствених својинских права, односно 
заштите права која произлазе из уговора. Наиме, основни посао привредног 
правосуђа јесте управо заштита тих права, а сви порески обвезници, плаћају-
ћи своју обавезу, очекују да ће добиту управо ту услугу. Међутим, постојање 
корупције у правосуђу онемогућава његово ефикасно и непристрасно функ-
ционисање, тако да се умањује вероватноћа да ће се заиста заштити својинска 
права, односно права из уговора оних који нису укључени у корупционашке 
послове са правосуђем. Непостојање владавине права, односно недостатак 
правне заштите њихових права, намеће привредним субјектима потребу при-
мене алтернативних механизама заштите сопствених својинских права, што 
условљава ангажовање нових ресурса, а то доводи до нових (опортунитетних) 
трошкова. На пример, недовољна судска заштита приватних својинских права 
довешће до повећаног физичког обезбеђења објеката који спадају у имовину 
било ког правног лица. У случају физичког обезбеђења објеката је очигледно 
да се ради о делатности која не ствара нову вредност. Сви ресурси који буду 
ангажовани на тај начин, за такво обезбеђење, имају своје опортунитетне тро-
шкове, тј. не могу бити ангажовани на стварању нове вредности. Коначно, 
успостављање алтернативних аранжмана заштите својинских права условља-
ва и стварање нових пословних стратегија које су инфериорне у односу на 
оне које би се формулисале и спроводиле у условима владавине права, одно-
сно пуне и ефикасне заштите приватних својинских права привредних субје-
ката, чиме се додатно обара економска ефикасност и друштвено благостање.   

 
Привредни раст и корупција у правосуђу: последице 

по динамичку економску ефикасност 
 

Налази већег броја савремених економетријских радова (Mauro, 1995, Fis-
man и Svensson, 2000, Mo, 2000 и Wei, 2001) недвосмислено су показали по-
везаност корупције и привредног раста. Наведена емпиријска истраживања су 
обухватила велики број земаља и вишедеценијске периоде. Без обзира на раз-
лике у спецификацији економетријских модела и разлике у методима оцене 
њихових параметара, сва наведена истраживања дала су истоветан резултат: 
пораст корупције доводи до пада стопе привредног раста. Но, поставља се 
кључно питање: да ли је веза између корупције и привредног раста директна 
или посредна? Другим речима, да ли корупција директно утиче на привредни 
раст, или делује на неке друге променљиве које утичу на привредни раст и 
његову стопу.    

Један од емпиријских налаза јесте да раст корупције обара ниво, односно 
стопу инвестиција. Већ је напоменутио да пораст трошкова предузећа услед 
корупције у правосуђу доводи до обарања нивоа, односно стопе инвестиција 
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услед бежања домаћег капитала, а нарочито, у земљама које оскудевају у ка-
питалу, услед смањеног дотока страних (директних) инвестиција. То неми-
новно доводи до умањења укупног износа, односно стопе инвестиција, а тиме 
и до успоравања привредног раста. У овом случају се не ради о коњунктурној 
привредној рецесији, већ о дубоком структурном поремећају у погледу прив-
редног раста, који може јако дуго да траје и да лиши земљу с високом коруп-
цијом у правосуђу динамичног и одрживог привредног раста, односно могућ-
ности да повећа ниво благостања својих грађана. 

Надаље, са повећањем нивоа, односно распрострањености корупције у 
правосуђу, расте и неизвесност, односно ризик са којим се суочава приватни 
предузетник, односно инвеститор. Повећање ризика неминовно доводи до 
повећања премије на ризик, односно до раста цене (трошкова прибављања) 
капитала. У случају позајмљеног капитала, повећање ризика пласмана доводи 
до раста каматне стопе по којој се плаћа камата повериоцу.  У случају сопст-
веног капитала (equity), повећање ризика пласмана доводи до раста потребне 
стопе приноса (дивиденде) коју очекују власници капитала који желе да га 
пласирају. То значи да инвеститори прибављају капитал по вишој цени, бу-
дући да су власници капитала у условима повећаног ризика спремни да га 
пласирају једино уз вишу профитну стопу, без обзира да ли се ради о позајм-
љеном или о сопственом капиталу. Другим речима, расте «захтевана» про-
фитна стопа, тј. она профитна стопа посматраног инвстиционог пројекта која 
се мора постићи како би се капитал инвестирао у таквим условима, односно 
како би се тај пројекат реализовао. То доводи до елиминације инвестиционих 
пројеката са нижом профитном стопом – долази до ситуације у којој се не 
реализује одређени број инвестиционих пројеката, што доводи до обарања 
нивоа, односно стопе инвестиција и на тај начин успоравања привредног 
раста. И овај механизам на други начин показује везу између распрострање-
ности и интензитета корупције у правосуђу, с једне стране, и опадања нивоа 
инвестиција, односно динамке привредног раста, с друге; овог пута путем 
повећања ризика са којим се суочавају инвеститори.  

Поред генералног обарања нивоа инвестиционе активности, повећање 
ризика инвестирања до кога доводи корупција у правосуђу доводи и до своје-
врсне селекције инвеститора. Наиме, страни инвеститори, нарочито они со-
лидни, директни (стратешки) инвеститори више него други избегавају ове 
врсте ризика. Они су навикли да послују у условима високе правне сигурно-
сти, односно ниских ризика везаних за заштиту њихових својинских права и 
за поштовање уговора. Због тога страни директни инвеститори заобилазе 
земље са распрострањеном корупцијом у правосуђу. То је нарочито опасно за 
земље које, попут Србије, оскудевају капиталом и за које су стране директне 
инвестиције кључни извор капитала, односно кључни извор привредног 
раста. Обарањем нивоа страних инвестиција, поготово страних директних ин-
вестиција, успорава се, односно зауставља привредни раст таквих земаља. 
Тим пре што стране директне инвестиције стратешких партнера доносе, осим 
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капитала, и друго што обично недостаје оним земљама које су оскудне у ка-
питалу: савремене технологије, специфична пословна знања и умећа (know-
how), итд.  

Основна претпоставка инвестирања капитала је ефикасна заштита при-
ватних својинских права. Таква заштита ствара подстицаје за добро економ-
ско понашање и економску ефикасност као последицу таквог понашања. 
Корупција у правосуђу подрива ефикасну заштиту својинских права, па на тај 
начин утиче на понашање инвеститора. Прво, при корупцији у правосуђу која 
доводи до неизвесности у погледу заштите приватних својинских права, 
веома је висока дисконтна стопа којом се изражавају интертемпоралне пре-
ференције власника капитала, односно имовине. У таквим условима, напу-
штају се дугорочни пројекти (они који имају дужи рок повраћаја инвестиције, 
односно средстава), све се неминовно претвара у инвестиционе пројекте за 
брзим повраћајем средстава. То значи да нема подстицаја за улагања у било 
шта што има мало дужи рок повраћаја средстава, будући да неизвесност 
ствара подстицаје да се у што већој мери скрати временски ток инвестиције. 
То доводи до тога да се елиминише велики број инвестиционих пројеката 
који су економски оправдани, односно за којима постоји друштвена потреба – 
они се неће реализовати услед корупције у правосуђу, недостатка заштите 
приватних својинских права и раста индивидуалне дисконтне стопе.17 Другим 
речима, поред тога што корупција у правосуђу доводи до обарања нивоа, 
односно стопе инвестиција, она доводи и до дисторзије структуре тих инве-
стиција, односно до промене инвестиционих пројеката који се реализују. Так-
ва дисторзија доводи до реализације економски инфериорних инвестиционих 
пројеката, што доводи до даљег обарања економске ефикасности и пада дру-
штвеног благостања.   

Корупција у правосуђу, која доводи до нарушавања заштите приватних 
својинских права, ствара услове у којима се не подстиче стицање и увећавање 
својине (добара), а још мање се подстиче добро одржавање имовине и чување 
њене вредности. У условима недостатка владавине права, власник не зна да 
ли ће и сутра да буде власник, или ће неко путем корумпираног правосуђа да 
преузме својинска права над том имовином. Стога власници немају подстицај 
да улажу у добро одржавање сопствене имовине. Руиниране некретнине и 
девастиране фабрике најбољи су показатељ таквог стања ствари. То је додат-
ни индикатор економске неефикасности која је везана за недовољно одржа-
вање, односно пропадање постојећих ресурса (богатства).  

Додатни разлог за овакво стање ствари може се пронаћи у претпоставци 
да се земље у којим влада корупција у правосуђу налазе на нижем нивоу инс-
титуционалног развоја, па стога у тим земљама нису добро развијена тржи-
––––––––––––– 

17 Могло би се рећи да корупција у правосуђу, која поткопава заштиту приватних 
својинских права, доводи до стварања разлике између друштвене и индивидулане дис-
контне стопе. Вредност те две дисконтне стопе у условима пуне заштите својинских пра-
ва мора да буде једнака.  
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шта половних добара, односно половне опреме. Тиме се само увећава проб-
лем снажне асиметрије информације која сама по себи постоји на тим тржиш-
тима. Као што је Акерлоф показао (Akerloff, 1970), у условима снажне асиме-
трије информација о квалитету, не постоје подстицаји за добро одржавање 
опреме, будући да се на тржишту половне опреме, услед специфичних подс-
тицаја купцима, опрема која је добро одржавана не може продати по цени 
која покрива трошкове њеног одржавања. Слабо развијена тржишта те врсте, 
односно високи трансакциони трошкови на тим тржиштима, што је индирек-
тна последица корупције у правосуђу, неминовно доводе до појачавања овог 
ефекта.    

Корупција у правосуђу доводи до још једне дилеме за предузетнике, од-
носно предузећа. Постоје две опције везане за пословну стратегију и инвести-
ције (у најширем смислу) у будућност. Једна опција је инвестирање у инова-
ције у делатностима које стварају нову вредност, попут истраживања и раз-
воја, одн�сно инвестирање у нове технологије, нове канале продаје и побољ-
шање производа, односно производног процеса, путем, на пример обарањем 
трошкова производње. Друга је опција инвестирање у нове канале и механиз-
ме корупције. У условима високо распрострањене корупције, улагање у нове 
производне технологије се не исплати – исплати се инвестирати у нове канале 
корупције, у регрутовање нових корумпираних правосудних званичника, како 
би такви инвеститори били што ефикаснији у корупцији. Тиме се долази до 
конкуренције и слободне утакмице у корумпирању и иновација на том плану, 
а не до надметања у продуктивности у делатностима које стварају нову вред-
ност и до производних иновација. Друштво не напредује, већ све више зао-
стаје, будући да се ресурси користе за омогућавање прерасподеле, а не за 
стварање нове вредности. Развијају се пословне стратегије максимизације 
профита засноване на сталном кршењу уговора (неиспуњавању сопствених 
уговорних обавеза – неплаћању дуговања), нарушавању туђих својинских 
права и корумпирању правосуђа, како би се заштитила добит од примене 
таквих таквих стратегија. 

Анализа предузетника и предузетништва (Baumol, 1990, Murphy et al., 
1991 и Baumol, 2002) показала је да предузетници сасвим слободно доносе 
одлуке да ли ће се ангажовати у производним активностима (онима које 
стварају вредност), или у редиструбутивним активностима попут корупције, 
искључиво на основу очекиване профитне стопе, односно стопе приноса. 
Уколико је корупција као делатност вископрофитабилна, профитабилнија од 
производних активности, све више предузетника ће се ангжовати управо у 
овој области, па ће у корупцији, уместо у активностима које стварају вред-
ност, бити концетрисана предузетничка иновативност, тако потребна за пове-
ћање економске активности. Кључно питање за будућност једног друштва 
јесте да ли се ресурси улажу у стварање нове вредности (и да ли их прате 
иновације њихове употребе), или у прерасподелу и иновативно трагање за 
ефикасним методима те прерасподеле, попут корупције.  
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Независно од већ поменуте алтернативне алокације предузетништва и 
иновација између производних и непроизводних (редистрибутивних) делат-
ности попут корупције, слабо поштовање уговора и висока неизвесност те 
врсте до које доводи корупција у правосуђу умањује вероватноћу појављи-
вања пословне креативности и послових иновација, којима се подиже еко-
номска ефикасност, попут нових врста уговора. Уколико постоји корупција у 
правосуђу, проблем се, наравно, јавља услед велике вероватноће пристрасног 
тумачења таквих уговора при пресуђивању спорова који из њих произашао, 
односно при принудном извршењу. Стога нема подстицаја за пословне ино-
вације којима се унапређују пословни односи између привредних субјеката, 
чиме би се створили додатни подстицаји за економску ефикасност и проду-
била друштвена подела рада са благотворним ефектима на друштвено бла-
гостање.  

 
Економска неједнакост и корупција у правосуђу 

 
Начелно посматрано, несумњиво је да корупција у правосуђу доводи до 

дискриминације – правда није за свакога, она је само за неке и то само за оне 
који су спреми да је додатно плате. То подразумева да они имају довољно 
новца (или других ресурса) и да су спремни да прекрше морална и законска 
правила корупмирањем државних службеника, односно правосудних званич-
ника. Да би се испитала дискриминација коју уводи корупција у правосуђу, 
односно њени ефекти, потребно је сагледати коме је заиста потребна коруп-
ција у правосуђу, односно ко то поткупљује правосудне званичнике у прив-
редним споровима (парницама).  

На први поглед, може да изгледа да моћнима, богатима и добро устоли-
ченима корупција у правосуђу и није потребна – често се сматра да оваквим 
предузетницима није потребно да поткупљују судије или друге правосудне 
званичнике, тј. да нема потребе да троше паре на тако нешто. Довољно је да у 
њихово име то ураде политички моћници и да наложе судијама, односно пра-
восудним званичницима, како ће да воде спор, односно како ће да га пресуде. 
Наведени механизам је такође механизам корупције, без обзира на то што 
судија, или неки други правосудни званичник, није добио мито. Послушност 
тог званичника одразиће се на његово напредовање у служби, на раст поли-
тички условљеног угледа у професији, односно друштву, и на потврђивање 
као успешног правосудног професионалца, а све то спада у директну или ин-
директну материјалну корист. Судије, односно други правосудни званични-
ци, рационално се понашају, баш како претпоставља Бекеров модел који 
описује подстицаје да се уђе у корупциони посао. Делотворност овог метода 
(метод политичке уцене) далеко је већа у поређењу с класичном (директном) 
корупцијом, тако да се не поставља питање релативног корупционог прити-
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ска.18 Ипак, то не значи да предузетник који је на овај начин добио судску од-
луку која је по његовој вољи није платио одређени износ корупције (мита). 
Једино што тај износ није платио директно правосудним званичницима, 
односно професионалцима, него га је платио политичарима, односно људима 
из власти, најчешће извршне.  

Будући да је веома вероватно да је оваква, индиректна корупција право-
суђа ефикаснија од директне, може се изнети претпоставка да, када постоји 
таква корупција у правосуђу, онда то доводи до правде само за богате, добро 
устоличене, пословне људе «старог кова» са добро изграђеним везама с вла-
стима. Иако недостају емпиријски налази за верификацију ове хипотезе, ипак 
се може претпоставити да је корупција у привредном правосуђу (посредна 
или непосредна) у великој мери заштита права моћника на рачун малих по-
словних људи и новопридошлих инвеститора. Ово није питање друштвене 
правде, односно економске неједнакости, него питање економске ефикасно-
сти, будући да нема заштите приватних својинских права, нити постоји ефи-
касност у погледу заштите права из уговора за новопридошле, односно мале 
инвеститоре. А новопридошли и мали инвеститори генеришу значајан део 
привредног раста и запослености у савременим тржишним привредама. Ко-
рупцијом у правосуђу мења се индустријска организација саме привреде. 
Фаворизује се крупни бизнис, који, услед своје блискости са политичарима, 
располаже могућностима да боље корумпира правосуђе.19  

Међутим, понекад се замагљује разлика између друштвене правде и еко-
номске ефикасности. То се нарочито чини када се постојање друштвене 
правде поставља као предуслов економске ефикасности. Узрочно-последичну 
везу између корупције у правосуђу, друштвене правде (економске једнако-
сти) и економске ефикасности успоставио је Бускаљиа (Buscaglia, 2001). 
Наиме, наведени узрочно-последични ланац заснован је на претпоставци да 
перцепција појединца о друштвеној праведности институција које га окружу-
ју, односно економској једнакости које те институције генеришу, ствара 
подстицаје том појединцу да се укључи у производне активности. Наравно, 
распрострањеност корупције у правосуђу може да створи перцепцију друшт-
вене неправде, односно неједнакости људи унутар посматраног институцио-
налног оквира, па то ствара подстицаје за одређени тип њиховог укључивања 
––––––––––––– 

18 Наравно, у специфичном институционалном оквиру, пре свега оном који чине 
неформална правила и наслеђена традиција, заинтересоване стране такође могу да приме-
не уцену, односно изнуђивање као средство реализације својих циљева. Чак може да се 
догоди да се избор средства за постизање тог циља пребацује да страну правосудних зва-
ничника. Тако, на пример, новопостављење судије у Колумбији често су добијале поруку 
од вођа нарко-картела: «Сребро или олово?». Шире о томе видети у: Dal Bo et al., (2002).  

19 Овај став се заснива на претпоставци да су везе између крупног бизниса, односно 
великих компанија и политичара на плану наметања парцијалних интереса ефикасније 
него такве везе између малих предузећа и политичара. Ова претпоставка заснива се на 
налазима економске теорије регулације. Шире о томе видети у: Peltzman (1976).  
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у производне активности. Међутим, када се дође до разматрања на тему как-
ви су то подстицаји, односно какви су ефекти тих подстицаја на економску 
ефикасност, не добија се превише информација на ту тему. Једино што аутор 
наводи јесте то да ће они који сматрају да корупција у правосуђу њима не 
омогућава заштиту њихових својинских или неких других права, потражити 
алтернативни начин те заштите. Овај налаз је потпуно на месту и о њему се 
већ расправљало (индиректни трошкови корупције у правосуђу), али је веома 
тешко сагледати какве то има везе за друштвеном правдом и економском 
једнакошћу. Још је теже сагледати аргументацију која треба да стоји иза 
става да «корупција у правосуђу утиче на умањење економске ефикасности 
због тога што постоји перцепција да је алокација ресурса више условљена 
корупционашким аранжманима, него продуктивношћу, што се доживљава 
као инхерентна неједнакост (неправда)».20 Основни аналитички проблем ве-
зан за овакав став лежи у томе да није показано да постоји веза између пер-
цепције друштвене неправде и подстицаја са којима се суочавају привредни 
субјекти при доношењу одлука, а управо су ти подстицаји кључни са стано-
вишта генерисања економске ефикасности алокације ресурса.  

Корупција у правосуђу генерише подстицаје за понашања којим се ума-
њује економска ефикасност, па тиме и друштвено благостање, и то је већ 
разјашњено, али механизам те релације нема никакве везе са расподелом бо-
гатства, односно друштвеном правдом. Несумњиво је да корупција у правосу-
ђу има ефекте на расподелу богатства, али за успостављање економске ефи-
касности од кључне је важности нешто друго: скуп подстицаја са којима се 
суочава појединачни предузетник, односно привредни субјект, а то нема ни-
какве везе са његовом перцепцијом да ли су ти подстицаји праведни или не. 
На пример, неки предузетник може да сматра да су високе пореске стопе пра-
ведне, будући да оне омогућавају умањење разлика у расподели дохотка, али 
те стопе ће га натерати да сопствени капитал уложи негде другде, тамо где су 
ниже пореске стопе и где, према његовом мишљењу, влада друштвена неп-
равда, отелотворена у високим економским неједнакостима.  

 
Закључак 

Економске последице корупције у правосуђу су вишеструке и веома оз-
биљне. Нарушавање владавине права, односно правне државе подрива теме-
ље тржишне привреде, ограничава тржишне трансакције, омета специјали-
зацију и друштвену поделу рада и на тај начин онемогућава успостављање 
економски ефикасне алокације ресурса. Овај налаз се односи како на тржи-
ште добара (производа), тако и на тржишта производних фактора, попут, на 
пример, зајмовног капитала.  
––––––––––––– 

20 Врло је вероватно у питању непрецизност, тако да је аутор уместо алокације ресур-
са вероватно имао у виду расподелу богатства, односно ресурса, али се ни овом променом 
не решава проблем недостатака уверљивости описане узрочно-последичне везе. 
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Са становишта последица по статичку економску ефикасност, најзначај-
нији ефекат корупције су знатни трансакциони трошкови. Ови трошкови про-
истичу из чињенице да корупција представља незаконит уговор за чије при-
нудно извршење не може да се препусти суду. То доводи до значајног раста 
трансакционих трошкова, попут трошкова избора уговорних страна, трошко-
ва формулисања уговора, и трошкова његовог принудног извршења. Будући 
да трансакциони трошкови ангажују реалне ресурсе који имају своје опорту-
нитетне трошкове, односно који могу алтернативно да буду ангажовани на 
стварању нове вредности, с порастом трансакционих трошкова опада економ-
ска (алокативна) ефикасност. Постављана је иницијална хипотеза да је коруп-
ција у правосуђу захтевнија у погледу извршења уговорних обавеза, односно 
да су трансакциони трошкови ове врсте корупције, услед постојања два по-
тенцијала коруптора, односно два корупциона уговора, већи у односу на 
остале видове корупције. Даље разрађивање и емпиријско теститање ове 
хипотезе могао би да буде занимљив правац даљих истраживања.   

Директни трошкови корупције у правосуђу, тј. износ мита који се плаћа 
правосудним званичницима, утиче (заједно са већ поменутим индиректним 
трошковима) на обарање профитне стопе, па тиме и на пад заинтересованости 
инвеститора за улагање на датом подручју. Овим налазом се већ залази у 
област односа корупције у правосуђу и привредног раста. Досадашња емпи-
ријска истраживања су показала постојање снажне узрочно-последичне везе 
измђу коруцпије и привредног раста, тако да бујање корупције доводи до оба-
рања стопе привредног раста. Остала је, међутим, дилема око карактера те 
везе. У случају корупције у правосуђу, која путем раста директних и индирек-
тних трошкова увећава трошкове и обара реалну профитну стопу, али и која 
путем увећавања ризика (неизвесности) обара очекивану профитну стопу, 
извесно је да корупција доводи до пада инвестиција, а тај пад доводи до опа-
дања стопе привредног раста. Оваква хипотеза делује прилично уверљиво, па 
би било занимљиво да се емпиријски испита.   
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ECONOMIC EFFECTS OF CORRUPTION IN JUDICIARY 

 
The aim of the paper was to explore economic effects of corruption in judiciary. The 

examination included the analysis of economic features of judiciary and economic 
mechanisms of corruption in judiciary within the theoretical framework of Backer's model 
of criminal behaviour. The analysis demonstrates that corruption in judiciary violates the 
rule of law, hence undermines the fundaments of market economy and specialisation, i.e. 
social division of labour as the ground for improving economic efficiency. As to the static 
economic efficiency, the mo t important effect of corruption in judiciary is transaction 
costs that are generated and the consequent alocative inefficiency. As to the dynamic 
economic efficiency, corruption decreases economic growth rates and reallocates recourses 
from productive to distributive activities. The effects of corruption in judiciary to economic 
inequality are not significant, particularly not comparing with the already identified effects 
to the economic efficiency.  

Key words: Corruption in judiciary, Rule of law, Economic efficiency, Market 
economy, Transaction costs. 
 


