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САЖЕТАК: Аутор прво износи неколико општих запажања 
о ступању на снагу закона и других правних прописа, да би 
потом указао на једно погрешно схватање уставних одредаба о 
томе питању, које је у последње време широко прихваћено у 
домаћој законодавној пракси. Проблем види у то.ме што у слу- 
чајевима појединих општих правних аката законодавац, поред 
вре.мена ступања прописа на снагу, посебно одређује још и 
време почетка њихове примене, што устав не познаје. Аутор 
с.матра, да та два момента законодавац потпуно погрешно одва- 
ја, да се они увек морају поклапати и наступати истовремено, 
дакле, да не могу да постоје правни прописи који су на снази, 
a да се не примењују и не.мају никакво правно дејство. Правил- 
ни.м тумачењем уставних одредаба законодаваи би могао, кад је 
то потребно, да после објављивања закона, на дуже време од- 
ложи његово ступање на снагу, али не и да закони.ма које је 
увео у правни живот одлаже примену. Такве прописе, према 
мишљењу аутора, треба третирати као да још нису ступили на 
снагу, упркос томе што у њиховим завршним одредбама стоји 
да су ступили на снагу. Клаузулу о ступању на снагу коју ти 
закони садрже, према мишљењу аутора треба третирати као 
правнотехничку грешку законодавиа. Пр>оглашавати их важе- 
ћим законима који се не примењују производи низ штетних 
последииа.

Рад примллн; 14. 02. 09. године.
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Кључне речи: устав, закон, важење закона, објављивање за- 
кона, ступање закона на снагу, почетак примене закона, vacatio 
legis, поступак доношења закона, принцип легалитета, кривич- 
но законодавство.

I

Одредбе члана 196. ст. 1. и 4. новог Устава Србије говоре о 
„ступању на снагу закона и других општих аката”, али не одређују 
садржину тога појма. У тим одредбама, као и у одредбама остала 
два става тога члана Устава, реч је о „објављивању закона и других 
општих аката” (као што, не сасвим адекватно, гласи и рубрум тога 
члана), као услову за њихово ступање на снагу („Закони и сви дру- 
ги општи акти, објављују се пре ступања на снагу” — став 1), о слу- 
жбеним гласилима у којима се објављују устав, закони, републички 
подзаконски општи акти, статути, одлуке и други општи акти ауто- 
номних покрајина и статути и општи акти локалне самоуправе (ст.
2. и 3) и 0 роковима који морају протећи од објављивања прописа 
до њиховог ступања на снагу („Закони и други општи акти ступају 
на снагу најраније осмог дана од дана објављивања и ‘ могу да ступе 
на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, 
утврђени приликом њиховог доношења” — став 4).-

На основу поменутих уставних одредаба може се закључити да 
донети закони^ могу ступити на снагу само ако су претходно обја- 
вљени, редовно, најраније осмог дана од дана објављивања, a изу- 
зетно и раније, ако за то постоје нарочито оправдани рахаози, утвр- 
ђени приликом њиховог доношен>а.‘' Рок који према уставу мора да 
протекне од објављивања закона до њиховог ступања на снагу нази-

■ Језички би било правилније да у.место „и” овде стоји везник „а”.
2 0  објављивању и ступању на снагу’ закона види М. Пајванчић, Парламентар- 

но право, Београд 2008, стр. 174—178; Д. Јовановић, Доношење закона, Београд 1923; 
Б. Ненадић, Vacatio legis у  правном сисШему Републике Србије, „Архив за друштвене и 
правне науке”, 1—2/2005, стр. 81 — 109; Д. Трнинић, ОбјавЈЂиваље, ступање на снагу и 
повраШно деЈство закона других прописа и опшШих аката, „Право — теорија и прак- 
са”, 1/988, стр. 112—122; Ђ. Ђурковић, СШупање закона на снаГу. „Право — теорија и 
пракса”, 9/986, стр. 28—35; Б. Маљковић, Временско важење закона, „Право — тео- 
рија и пракса” , 6/997, стр. 3—14; О. Милосавл>евић, Доношење, ступање на снагу и 
повратно дејство опцтеГ акШа, „Правна пракха” , 2/2004, стр. 16—18. и Ступање на 
maly и повратно дејство општих акаШа, „Правна пракса”, 1/2007, стр. 5—9; ,М. Бла- 
гојевић, Проблем временско1 почеШка закона у Босни и Херцеговини, „Избор судске 
праксе” , 10. и 11/2006. — Види и Закон о објављивању закона и других прописа и 
општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије” („Сл. гласник 
PC”, 72/91).

 ̂ Ради краткоће ихчагања, подзаконске прописе и друге опште акте даље неће- 
,мо посебно помињати већ подразумевати. осим кад друкчије буде неопходно.

 ̂ Изузетак су устав и уставни закон за спровођење усгава, који могу да ступе 
на снагу и даном доношења. Устав Србије је сту'пио на снагу даном проглашења у 
Народној скупштини (члан 206).
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ва се vacatio legis, и установљен је да би се са садржином закона 
упознали грађани на које се односи, тако да претпоставка да сви 
познају законе, из које се изводи правило ignorantia legis nocei, не 
би остала потпуна фикција и да би се примењивачи закона припре- 
мили за његову примену. Осим тога, често је потребно обезбедити 
и неке друге услове за спровођење закона у живот (материјалне, 
техничке, кадровске, организационе и др.) који не зависе само од 
примењивача закона, већ претпостављају предузимање много ши- 
рих и сложенијих мера, понекад и потпуну реорганизацију, па чак и 
реформу појединих државних служби.^

Vacatio legis је установљен у интересу правне сигурности, па 
због T ora  Устав прописује само време његовог најкраћег, a  не и нај- 
дужег трајања. Рачуна се да дужи рок не може ићи на штету грађа- 
на.® Донети закони, дакле, могу чекати и дуже времена да би стекли 
правну снагу, тј. да би постали закони у правом смислу речи. To се 
догађа, по правилу, онда кад је за примену закона потребно преду- 
зети сложеније и дуготрајније припреме (кадровске, техничке и сл.). 
Тако нпр. измене и допуне ЗКП извршене Законом који је објављен 
24. маја 1967. године („Сл. лист СФРЈ”, 23/67) ступиле су на снагу
1. јануара 1968. године, јер је било потребно припремити услове за 
прелазак на чисто судску истрагу. Дакле, новим законом .може бити 
одређено да ће он ступити на снагу било кога дана по протеку уста- 
вом прописаног седмодневног минималног рока од дана објављива- 
ња. To може бити осми, девети, десети, тридесети или било који 
други дан по објављивању закона.’ Ако је у питању дужи vacatiu le
gis, уобичајено је да се тада време ступања на снагу закона веже за 
одређени датум.

У погледу трајања, Устав прописује две врсте минималних ро- 
кова vacatio legis-a: редован минимални рок износи седам дана од об- 
јављивања закона, a изузетно, закон може да ступи на снагу и ра- 
није, под условом да за то постоје нарочито оправдани разлози и да 
су ти разлози посебно утврђени приликом доношења закона од 
стране органа надлежног за н>егово доношење. Најмање могуће вре- 
ме од објављивања до ступања на снагу закона у Уставу није одре- 
ђено, али је несумњиво да се и то време, као и редовни седмоднев- 
ни рок, рачуна од дана објављивања закона. Из свега тога излази да

5 О разлозима који оправдавају објављивање закона и vacatio legis, в. Ђ. Ђур- 
ковић, у раду наведено.м у фусноти 2, стр. 28. и сл. Ти се разлози поклапају са.мо де- 
лимично.

6 Ипак је то .могуће, јер нови закон понекад доноси значајне погодности, које 
грађани не .могу да користе док траје vacatio legis.

 ̂ Тако на пример, не.мачки Грађански законик, донет средином 1896. године, 
ступио је на снагу тек 1. јануара 1900. године; Кривични закон царске Русије из 
1903. године није ступио на снагу ни до Октобарске револуције, нити је у њему било 
предвиђено када ће ступити на снагу (Ф. Тарановски, Енциклопедија права, Београд 
1923, стр. 470). Швајиарски Грађански законик донет 1937. год. ступио је на снагу 
тек 1942. године.
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закони изузетно могу ступити на снагу најраније даном објављива- 
ња. У том случају vacatio legis не постоји. Ступање закона на снагу 
пре објављивања не долази у обзир јер одредба става 1. члана 196. 
Устава налаже да се сви закони и други општи акти пре ступања на 
снагу морају објавити.*

Уставна правила о времену мировања закона од објављивања 
до ступања на снагу {vacatio legis) у нашој законодавној пракси су 
потпуно изопачена. Примећено је, да је скраћивање редовног сед- 
модневног рока постало правило, уместо да буде редак изузетак, као 
што је уставом предвиђено. Број закона који ступају на снагу у року 
краћем од седам дана или на сам дан објављивања скоро је исти као 
број закона који ступају на снагу по протеку уставом предвиђеног 
седмодневног рока. Кад су у питању подзаконски прописи тај је од- 
нос још неповољнији; тек једна трећина тих прописа ступа на снагу 
o c M o r  дана, a две трећине наредног дана од дана објављивања.® У 
све више случајева прописи ступају на снагу на сам дан објављива- 
ња, тако да никаквог рока за vacatio legis у тим случајевима нема. 
Поједини правни писци указују да би се у тим случајевима могло 
говорити о неуставној ретроактивној примени права, јер је могуће 
да се тада пропис примени и на случај који је настао у време (тј. у 
делу дана) док пропис joui није био објављен.'®

У процесно-правном смислу vacatio legis је одложни (дилатор- 
ни) рок. Као што законски рок за изјављивање жалбе одлаже насту- 
пање правноснажности судске одлуке, тако и уставом и законом 
прописани vacatio legis одлаже ступање на снагу закона и других 
општих правних аката. Он, дакле, има суспензивно дејство.

Из досадашњег излагања се види да Устав познаје појмове „об- 
јављивање закона” и „ступање закона на снагу”, али не и појам 
„почетка примене закона” који, као што ћемо касније видети, наш 
законодавац све чешће користи. Логично је закључити да се време 
почетка примене закона поклапа са временом ступања закона на 
снагу и да је то разлог што устав о том појму посебно не говори. 
Закони се почињу примењивати када ступе на снагу. Примена зако- 
на, дакле, представља садржину појма „ступање закона на снагу”. 
Ступањем на снагу новог закона престаје важност старог закона, 
тако да се примењује само нови (осим у материјалном кривичном

s Устав СР Србије из 1974. год. је предвиђао да закон може ступити на снагу 
не са.мо „у року краћем од осам дана од дана објављивања”, већ и „истог дана кад је 
објавл>ен” (члан 232. ст. 3. и 4). Каснији устави више не говоре о „року краћем од 
осам дана”, већ просто о „раније.м ступању на снагу”, тако да се дан објављивања, 
који се не .може рачунати у рок. више није морао посебно истицати. Разлози за 
скраћивање редовног .минималног рсжа vacatio legis, према свим овде поменути.м 
уставима .морају бити „нарочито оправдани”, али само Устав из 2006. год. захтева да 
ти разлози буду посебно „утврђени приликом доношења закона” (наведене уставне 
одредбе упореди и са чланом 120. Устава из 1990. год.).

9 Тако Б. Ненадић, Vacatio legis (рад наведен у фусноти 2), стр. 98. и сл.
Б. Ненадић, ор. cit., стр. 101.

162



праву у коме се примењује онај који је повољнији за окривљеног). 
Као што је објављивање закона услов за њихово ступање на снагу, 
тако је и ступање закона на снагу услов за њихову примену. Према 
нашем мишљењу, та два момента се неизбежно морају поклапати.

Насупрот томе, у многим нашим законима постоје одредбе о 
ступању закона на снагу и посебне одредбе о почетку примене за- 
кона, као о моментима који падају у два различита времена. Све је 
више закона који у својим завршним одредбама предвиђају да ће 
закон ступити на снагу по протеку минималног, уставом предвиђе- 
ног рока од објављивања, a врло често и раније (иако би требало да 
се то јавља изузетно), a да ће се примењивати од једног другог, по- 
некад и много каснијег дана. Питање је, да ли је ова пракса у скла- 
ду са Уставом? Према нашем мишљењу, поред напред поменуте 
појаве све бројнијег скраћивања редовног рока vacatio legis, она 
представл>а другу велику аномалију у нашем поступку доношења за- 
кона.

II

Ни устави других држава не говоре о почетку примене закона, 
већ само о објављивању закона као услову за њихово ступање на 
снагу, подразумевајући да се закон почиње примењивати од момен- 
та кад ступи на снагу. Тако на пример: Устав Белгије (1970) каже: 
„Ни један закон, уредба или општи административни акт, било по- 
крајински било општински, не може да ступи на снагу пре него 
што буде објављен на начин предвиђен законом” (члан 190). У 
Уставу Италије (1947) стоји; „Закони се објављују одмах после њи- 
ховог проглашења и ступају на снагу петнаестог дана од дана обја- 
вљивања, изузев када сами одређују друге рокове” (члан 73. став 3).

Устав Словеније (1991) има одредбу која гласи: „Прописи мо- 
рају бити објављени пре ступања на снагу. Пропис ступа на снагу 
петнаест дана по објављивању, ако у њему није друкчије утврђено” 
(члан 154. став 1)." Устав Црне Горе (2007): „Закон и други пропис 
објављује се пре ступања на снагу, a ступа на снагу најраније осмог 
дана од дана објављивања” (члан 146. став 1). „Изузетно, када за то 
постоје разлози утврђени у поступку доношења, закон и други про- 
пис може ступити на снагу најраније даном објављивања” (члан 
146. став 2).

Ни југословенски устави нису имали посебне и од ступања на 
снагу одвојене одредбе о времену почетка примене закона, a тај по- 
јам се не може наћи ни у нашим старијим законима, упоредном

Као и Устав Италије, и словеначки Устав препушта закону да у њему буде 
одређен посебни vacatio legis који ће се пре.ма трајању разликовати од редовног. 
уставом предвиђеног. Тај посебни рок за ступање закона на снагу може бити краћи 
или дужи од редовног. Претходно објављивање закона је у сваком случају обавезно.
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праву, ни у правној литератури. To се може објаснити тиме што 
устави, правни прописи и наука сматрају да се време почетка при- 
мене закона увек мора поклапати са временом ступања на снагу за- 
кона. Почетак примене закона је садржан у појму ступања закона 
на снагу. Ти појмови су неодвојиви; један без другог немају ника- 
квог смисла. Старији закони су уместо израза „ступа (или стаје) на 
снагу” користили израз „ступа у живот”,'  ̂ a теорија је узимала да 
закони тада „задобијају обавезну снагу”.'  ̂ Та је терминологија јасно 
указивала да се садржина појма „ступање закона на снагу” састоји у 
његовој примени. У правној теорији нигде се не може наћи да се 
„примена закона” узима као посебан појам, одвојен од појма „сту- 
пање закона на снагу”. Савремени аутори кажу да „општа правна 
норма почиње да обавезује када акт којим је донета ступи на сна- 
ry”‘'‘ и „да се почетак важења општих правних аката назива ступа- 
њем на снагу”.'  ̂ У поступку доношења закона постоје бројне фазе: 
припремање и подношење предлога закона, претресање предлога, 
изгласавање закона, објављивање закона, чекање на примену {vaca- 
tio legis) и ступање закона на снагу. Понегде се између изгласавања 
и објављивања закона умећу још једна или две фазе: потврђивање 
закона од стране шефа државе (тзв. санкција, при чему је могуће 
употребити вето) и промулгација, која се састоји у акту шефа држа- 
ве којим утврђује да је закон заиста донела законодавна власт по 
поступку који је унапред предвиђен и да се он има примењивати од 
cfinx.'** О „почетку примене закона” као делу тог поступка који је 
одвојен од ступања закона на снагу, никад се не говори. Наравно, 
ово не значи да се почетак примене закона у пракси увек мора 
стриктно поклопити са моментом у коме је он ступио на снагу. Од 
ступања на снагу до почетка примене закона једно време протиче 
просто због Tora што у почетку нема случаја на који би се закон 
применио, a некад до тога долази и због опструкцијеЈ’

12 Види нпр. Закон о давању судија под суд од 1 i. јуна 1864. год. и Закон о допу- 
ни закона о надлежности преких и окружних судова и за случајеве убисШва и покушоја 
убисШва од 10. јуна 1862. год. Међутим, члан 22. Закона о проГлашењу окружних судо- 
ва у неким окрузима преким судовима за означена кривична дела гласи: „Закон овај по- 
чеће важити од 1. Маја тек. године”. (В. Т. Живановић: Законски извори кривичног 
права Србије и исШоријски развој њеГов и њеноГ кривичноГ правосуђа од 1804. до 1865, 
Београд 1967).

'2 Д. Јовановић, рад наведен у фусноти 2, стр. 133. и сл.
Р. Васић и К. Чавошки, Увод у право //, Београд 1996. стр. 129.

>2 Р. Лукић и Б. Кошутић, Увод у  право, Београд 2007, стр. 249. В. и Г. Вукади- 
новић, Теорија државе и права //, Нови Сад 2005, стр. 143.

Тако и Р. Лукић, Увод у  право, Београд 1971, стр. 241.
'2 Тако нпр. Закон о одговорности за кршење људских права („Сл. гласник 

PC”, 58/2003) који је објавллн 3. јуна 2003. год. још ниједном није примењен, иако је 
ступио на снагу ос.мог дана од објављивања, a требало је да се почне примењивати 
по истеку три месеиа од дана ступања на снагу, тј. од 11. септембра 2003. год.
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Ill

Одређивање времена ступања на снагу закона је изузетно зна- 
чајно питање. Тај моменат означава почетак важења закона, тако да 
се од тада његове норме могу примењивати под предвиђеним усло- 
вима. Од Tor тренутка општи правни акт постаје закон у правом 
смислу речи. Ступањем на снагу закони производе обавезе за су- 
бјекте којима су намењени, тако да од тог момента своја понашања 
морају да усклађују са његовим одредбама. Иако се ради о потпуно 
различитим појмовима, ступање на снагу општих правних прописа 
има извесних сличности са појмовима правноснажности и извр- 
шности појединачних правних аката. Као што се после наступања 
правноснажности више не може поставити питање да ли одлука 
постоји, тако се после ступања на снагу више не може рећи да за- 
кона нема, односно да још постоји до тада важећи закон. Као што 
правноснажност отвара могућности извршен>а појединачног прав- 
Hor акта, тако ступање на снагу отвара могућност примене закона. 
Почетак примене закона се без изузетка поклапа са моментом ње- 
roBor ступања на снагу. Другачији је однос између ступања на снагу 
и објављивања закона: Време објављивања по правилу претходи 
времену ступања на снагу закона, a само изузетно та два момента 
се могу поклопита.

Све одредбе једног закона не морају да ступе на снагу једно- 
времено. Vacatio legis за неке одредбе може бити дужи, a за друге 
краћи. Тако нпр. одредбе новог Закона о судијама („Сл. гласник 
PC”, 116/2008) ступиће на снагу 1. јануара 2010. године, осим једне 
одредбе (члан 20. став 2) која је ступила на снагу осмог дана од да- 
на објављивања тога Закона и неколико других одредаба (чл. 43— 
54, чл. 81, 82. став 1, 83. и 88) које ће ступити на снагу од дана кон- 
ституисања Високог савета судства."* Исто тако, закон не мора да 
ступи на снагу једновремено у целој држави. Тако на пример, Зако- 
ник о судском кривичном поступку Краљевине Југославије од 16. 
фебруара 1929. године ступио је на снагу 1. јануара 1930. године, 
осим за подручје београдског апелационог суда, где је ступио на 
снагу 1. јануара 1931. године и за подручја скопског апелационог 
суда и подгоричког Великог суда, где је био на снази тек од 1. јану- 
ара 1932. године. Разлог је био у томе што је нови Законик полазио 
од једне сасвим нове организације судова које у то време у Србији 
и Црној Гори није било и која се није могла створити ни лако ни

I* Доследан пракси раздвајања времена ступања на снагу од времена почетака 
примене закона, у члану 107. Закона о судија.ма, који смо овде навели, уместо о 
„ступању на снагу” законодаваи говори о „почетку при.мене” закона, односно њего- 
вих појединих одредаба. Према одредби поменутог члана овај закон је ступио на 
снагу осмог дана од дана објављивања, иако се од тога момента примењује само јед- 
на његова одредба.
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брзо.‘’ Треба приметити да некадашњи законодавац није рекао, да 
је Законик на снази у читавој држави, a да се на поменутим под- 
ручјима за одређено време одлаже само његова примена (као што 
би рекао савремени законодавац у Србији), већ да Законик на тим 
подручјима није ни ступио на снагу. (У наставку излагања на ту 
разлику биће посебно указано.)

IV

Као што је већ речено, у поступку доношења закона код нас се 
усталила, према нашем мишљењу, погрешна пракса да се у поједи- 
ним случајевима, независно од времена ступања на снагу, одређује 
посебно и време почетка примене закона, иако би требало да се 
оно подудара са временом ступања закона на снагу. У случајевима 
неких закона, то се време не поклапа ни са временом објављивања 
закона, ни са временом њиховог ступања на снагу, већ наступа ка- 
сније. У тим случајевима, закон се објављује, да би затим, према 
сопственим одредбама, у уставом предвиђеном минималном року 
од дана објављивања ступио на снагу, али се почетак његове при- 
мене, према прелазној одредби истог закона, одлаже до протека не- 
Kor краћег или дужег, у закону посебно одређеног времена. Осим 
времена ступања на снагу, које се увек веже за време објављивања 
закона, законодавац у тим случајевима посебно одређује и време 
почетка примене закона у целини, или његових појединих одредаба. 
Уместо да предвиди дужи vacatio legis, ако је то потребно (који у 
погледу максих1ума није временски ограничен и који предлагач мо- 
же да одреди по свом нахођењу, без обавезе да законодавном телу 
поднесе било какво образложење, коју обавезу има у случају скра- 
ћивања редовног минималног рока vacatio legis), и да на тај начин 
за неко време одложи ступање закона на снагу, законодавац пушта 
да закон ступи на снагу, a онда му одузнма сваку снагу закона, 
предвиђајући да за одређено време неће бити примењиван. Правно 
стање које тако настаје гтуно је противречности и тешко је објашњи- 
во: у формалном смислу донети општи акт јесте закон, јер је фор- 
мално ступио на снагу, али нема никакво правно дејство у правном 
поретку, па због тога у суштини није закон, јер закон је само онај 
пропис који се примењује и обавезује. Правни систем је тада саста- 
вљен од две врсте „закона”, међу којима је један број и оних који 
нису обавезујући. Тако на пример:

а) Нови Закон о пршфшајима је објављен 21. новембра 2005. 
године („Сл. гласник PC”, 101/2005), „ступио је на снагу” осмог 
дана од дана објављивања, a требало је да се почне примењивати од 
1. јануара 2007. године (члан 308). До примене тога закона у одре-

Б, Марковић, Уџбеник судскоГ кривичног посшупка Крагевине Југосшвије, Бео- 
град 1930, стр. 77.
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ђено време, међутим, није дошло јер је крајем 2006. године прогла- 
шен нови Устав и Уставни закон за спровођење Устава који је ту 
примену поново одложио до 1. јануара 2010. године (в. члан 12. 
Уставног закона и члан 25. Закона о изменама и допунама Закона о 
прекршајима — „Сл. гласник PC”, 116/2008). Тако се овај Закон не- 
ће примењивати пуне четири године, a можда и дуже, ако његова 
примена буде поново одложена, иако је ступио на снагу и формал- 
но има третман закона.

б) Слично стоји ствар и са брзоплето донетим новим Закони- 
ком 0 кривичном поступку којим је, између осталог, предвиђено да 
се вођење кривичне истраге повери јавном тужилаштву и полицији, 
уместо истражном судији који је сада води. Тај је Законик објављен 
још 2. јуна 2006. године („Сл. гласник PC”, 46/2006) и „ступио је 
на снагу” осмог дана од дана објављивања, a требало је да се при- 
мењује од 1. јуна 2007. године (изузев неколико одредаба које се 
примењују од дана ступања на снагу) — члан 555. Народна скуп- 
штина је већ два пута одлагала почетак његове примене; први пут 
Законом од 29. маја 2007. год. („Сл. гласник PC”, 49/2007) примена 
Законика је одложена до 31. децембра 2008. године „из разлога што 
нису створени неопходни материјални и технички услови за његову 
примену”, a други пут, из истих разлога, Законом од 30. децембра 
2008. год. („Сл. гласник PC”, 122/2008) до 31. децембра 2010. годи- 
не. Овде треба посебно нагласити да је само три месеца после до- 
ношења овог Законика иста Влада била припремила предлог закона 
0 његовим изменама и допунама (са 57 чланова) и 15. септе.мбра 
2006. године тај предлог доставила Народној скупштини. Како је 
крајем те године Народна скупштина била распуштена, предлог ни- 
је стигао на скупштински дневни ред и није постао закон. Из овога 
се види да законодавац овакве акте ипак третира као законе, јер се 
законом о изменама и допунама може мењати са.мо онај општи акт 
који је постао закон. Чекање на примену овог прописа отегло се до 
сада на четири и по године, a има изгледа да тај Законик никад не- 
ће ни бити примењен, јер је у Министарству правде у међувремену 
отворен поступак за припрему предлога новог Законика о кривич- 
ном поступку са тзв. тужилачком истрагом, осим што се у скуп- 
штинској процедури налази и предлог Закона о изменама и допуна- 
ма важећег ЗКП из 2001. год. Овај случај представља куриозитет, 
поред осталог и због тога што је о овоме Законику већ приређен и 
објављен један опширан коментар.^®

в) Исто тако, и у недавно донетим законима о организацији 
правосуђа, који су објављени 22. децембра 2008. год. („Сл. гласник 
PC”, 116/2008) предвиђено је да „ступају на снагу” осмог дана од 
дана објављивања, a да ће се примењивати од 1. јануара 2010. годи- 
не (в. члан 98. Закона о уређењу судова, члан 107. Закона о судија-

2® М. Шкулић, Коменшар Законика о кривичном посшупку, изд. „Сл. гласник” 
Београд 2007, стр. 1482.
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ма и члан 18. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних ту- 
жилаштава). Према члану 140. новог Закона о јавном тужилаштву 
тај закон ће ступити на снагу даном конституисања Државног већа 
тужилаца, a примењиваће се од 1. јануара 2010. године. Није јасно 
зашто завршне одредбе наведених закона законодавац није фор- 
мулисао тако да гласе да они ступају на снагу 1. јануара 2010. годи- 
не, већ је похитао да их изједначи са законима који су ступили на 
снагу, иако је имао разлога да их за одређено време још не уведе у 
живот.

г) Закон 0 одузимању имовине проистекле из кривичног дела, 
објављен 4. новембра 2008. год. („Сл. гласник PC”, 97/2008), „сту- 
пио је на снагу” осмог дана од дана објављивања, a примењује се 
од 1. марта 2009. године. Законодавац би поступио коректније да је 
уместо тога одредио да закон ступа на снагу 1. марта 2009. године. 
— Сличних примера, у којима је законодавац привремено суспендо- 
вао примену закона, који су претходно ступили на снагу, могло би 
се наводити и даље. Тенденција је да се њихов број стално повећава.

У случају Кривичног законика, законодавац је поступио друга- 
чије; нови Законик је објављен 6. новембра 2005. год. („Сл. гласник 
PC”, 85/2005), али, за разлику од претходно поменутих закона, није 
ступио на снагу осмог дана по објављивању, да би се почео приме- 
њивати од неког каснијег датума, већ је у његовом члану 169. одре- 
ђено да ће ступиШи на снагу 1. јануара 2006. године (педесет и пет 
дана од дана објављивања). Наравно, од тога дана тај Законик се и 
примењује, иако у њему време почетка примене није посебно поме- 
нуто. Тако је поступљено и у Закону о малолетним учиниоцима 
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица („Сл. 
гласник PC”, 85/2005) — члан 169. Законодавац је у овим случаје- 
вима био опрезнији, јер су у питању правни прописи материјалног 
кривичног права у коме важи принцип легалитета и из њега изведе- 
но правило да се према учиниоцу кривичног дела примењује закон 
који је важио у време извршења дела, осим изузетно, ако је касније 
донети закон блажи за учиниоца (члан 5. КЗ). '̂ У при.мени кривич- 
Hor законика и материјално-правних одредаба других закона наста- 
ла би непоправљива збрка ако би, као у напред наведеним приме- 
рима, истовремено била на снази два закона, односно ако би се 
време почетка примене прописа одвојило од времена његовог сту- 
пања на снагу. КЗ говори о „примени закона који је важио у време 
извршења кривичног дела”, односно о „примени најблажег зако- 
на”, па би се отворило питање да ли ту спадају сви закони који су 
ступили на снагу, без обзира на то што се неки од њих још не при- 
мењују. Овде треба имати у виду да се кривичне материјалноправне

„На учиниоца кривичног дела примењује се закон који је важио у време из- 
вршења кривичног дела” (члан 5. став I. КЗ); „Ако је после извршења кривичног де- 
ла измењен закон, једно.м или више пута, при.мениће се закон који је најблажи за 
учиниоца” (чдан 5. став 2. КЗ).
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одредбе не налазе само у Кривичном законику, већ и у другим, па и 
кривичним процесним законима.

Раздвајање времена почетка примене и времена ступања на 
снагу закона у нашој законодавној пракси је релативно новијег да- 
тума. Та пракса се појавила почетком деведесетих година прошлога 
века.^  ̂ У почетку, она је била редак изузетак: јављала се тек у поне- 
ким прописима, првенствено онима којима се уређују порези и до- 
приноси или мењају већ донети прописи из те области, и сводила 
на одлагање примене само појединих одредаба закона, не закона у 
целини. Тако нпр. у члану 18. Закона о изменама и допуна.ма Зако- 
на о порезу на промет, који је објављен 26. маја 1994. год. („Сл. 
гласник PC”, 33/94) било је одређено да закон ступа на сна^у на- 
редног дана од дана објављивања, a да ће се одредбе члана 8, 9. и 
10. примењивати од 1. јуна 1994. год. (дакле, пет дана касније). Уме- 
сто да каже, да закон ступа на cHažy наредног дана од дана обја- 
вљивања, осим појединих одредаба, које ће ступити на снагу 1. јуна 
1994. год. (или неког другог каснијег датума), законодавац говори 
посебно о ступању закона на снагу, a посебно о почетку примене 
појединих његових одредаба. Рокови одлагања примене у почетку 
су били кратки. У то време још није било закона чија би примена 
после ступања на снагу у целини била одложена.

Касније се пракса одлагања примене појединих одредаба зако- 
на који су ступили на снагу проширила и на одлагање примене за- 
кона у целини. Закон о акцизама и порезу на промет („Сл. гласник 
PC”, 43/94) од 1. јула 1994. године ступио Je на cnažy наредног дана 
од дана објављивања, a почео је да се примењује од 11. јула 1994. го- 
дине; Закон о доприносима за социјално осигурање („Сл. гласник 
PC”, 44/94) објављен је 5. јула 1994. године, ступио је на снагу на- 
редног дана по објављивању, a почео се примењивати од 9. јула 1994. 
године; Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за со- 
цијално осигурање од 28. децембра 1994. год. („Сл. гласник PC”, 
74/94) ступио је на снагу наредног дана од дана објављивања, a при- 
мењивао се од 1. јануара 1995. године, итд. У наведеним примерима 
рокови одлагања примене били су веома кратки (девет дана у првом 
случају, односно два дана у друга два случаја од ступања закона на 
снагу). Временом су ти рокови постајали све дужи. Остало је неја- 
сно шта се тиме хтело постићи. Исти ефекат би се добио и да је 
једноставно речено да закон ступа на снагу 11. јула, 9. јула, односно

22 Појединих случајева је било и раније. Ђ. Ђурковић (в. рад наведен у фусно- 
ти 2) наводи при.мер Закона о основни.м правима из пензијског и инвалидског оси- 
гурања („Сл. лист СФРЈ”, 23/82), који је објавл>ен 30. априла 1982. године, ступио 
на снагу ос.мог дана од дана објављивања, a почео да се примењује од I. јануара 
1983. год.
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1. јануара. Очигледно је да се радило о несхватању и погрешном ту- 
мачењу уставних одредаба о ступању закона на снагу. Могуће је да 
је погрешну праксу изазвало рђаво тумачење уставне одредбе према 
којој закони ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављи- 
ван>а, коју су поједини приређивачи закона схватали као да значи 
да закони морају да ступе на снагу одмах по истеку минималног 
уставног рока од седам дана од дана објављивања.

Има одредаба о временском важењу закона у којима се уопште 
не говори о ступању закона на снагу, већ само о времену почетка 
примене закона.”  Тако на пример, у члану 33. Закона о правосуд- 
ном испиту, који је објављен 16. априла 1997. год. стоји; „Овај за- 
кон примењује се од 1. јануара 1998. године”.

Одређивање посебног времена за почетак примене закона не- 
зависно од времена ступања закона на снагу учинило је одредбе о 
временском важењу закона потгтуно нелогичним, па чак и апсурд- 
ним. Дан почетка примене закона почео се посебно истицати чак и 
кад је падао на сам дан ступања на снагу закона или само један дан 
касније. Нпр. у члану 50. Закона о акцизама који је објављен 31. 
марта 2001. год. („Сл. гласник PC”, 22/2001) стоји, да закон ступа 
на снагу наредног дана од дана објављивања (дакле, 1. априла), a да 
ће се примењивати од 1. априла 2001. године. Исто тако и у Закону 
0 доприносима за социјално осигурање који је објављен 31. децем- 
бра 1991. год. („Сл. гласник PC”, 79/91) било је одређено да ступа 
на снагу наредног дана од дана објављивања (тј. 1. јан. 1992. год.), a 
да ће се примењивати од 1. јан. 1992. године!? Или на при.мер, у За- 
кону о буџету за 1998. год. који је објављен 30. децембра 1997. годи- 
не („Сл. гласник PC”, 60/97) стоји да закон ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања, a да ће се примењивати од 1. јануара 
1998. године. Исто тако су необјашњиви случајеви у којима је сед- 
модневни редовни рок за ступање закона на снагу био скраћен, што 
је изузетак који се увек мора образложити, да би почетак при.мене 
закона истовремено био предвиђен за много времена касније. Тако 
нпр. у Закону о изменама и допунама Закона о порезу на доходак 
грађана који је објављен 28. маја 1998. године („Сл. гласник PC”, 
20/98), одређено је да тај закон ступа на снагу наредног дана од да- 
на објављивања, a да ће се примењивати тек од 1. јула 1998. године. 
Нимало јасније нису ни завршне одредбе којима се, чак и у оквири- 
ма скраћеног седмодневног рока за vacatio legis, дан ступања на 
снагу закона разликује од дана у коме почиње његова примена: За- 
кон 0 доприносима за социјално осигурање („Сл. гласник PC”, 
44/94) од 5. јула 1994. год. који је ступио на снагу наредног дана од 
дана објављивања почео је да се примењује од 9. јула 1994. године.

25 То је било у складу са Уставом СФРЈ из 1974. године, али са.мо у случају са- 
моуправних општих аката, који су, као и закони и други правни прописи морали би- 
ти објављени, али за разлику од закона, тај Устав није говорио о њиховом ступању 
на снагу, већ само о почетку њи.хове примене (члан 208. став 2).
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Шта се хтело постићи са три дана размака између ступања на снагу 
и почетка примене овог закона!? — У посебним одредбама тих за- 
кона увек је предвиђено да стари закони престају да важе тек даном 
почетка примене новог закона, не даном ступања закона на снагу.

Ова пракса је временом постајала све интензивнија, да би се од 
некадашњег изузетка претворила у правило. Наравно, она није обу- 
хватила целокупно законодавство, тако да су одредбе о временском 
важењу у многим законима сасвим правилно формулисане. Тако 
нпр. Закон 0 извршењу кривичних санкција који је објављен 16. IV 
1997. год. („Сл. гласник PC”, 16/97) има одредбу која гласи: „Овај 
закон ступа на снагу 1. јануара 1998. године”; Закон о пензијском и 
инвалидском осигурању, објављен 17. XII 1996. год. („Сл. гласник 
PC”, 52/96) има члан 162. који гласи: „Овај закон ступа на снагу 1. 
јануара 1997. године”, a Закон о наслеђивању, објављен 4. XI 1995. 
год. („Сл. гласник PC”, 46/95) одредбу члана 239. која гласи: „Овај 
закон ступа на снагу по протеку шест месеци од дана објављива- 
ња”. Види и већ поменуту одредбу члана 169. Кривичног законика 
и M H ore друге.

VI

Законодавна пракса о којој овде говоримо нема никаквог ослон- 
ца у прописима, непотребна је и према нашем мишљењу погрешна, 
a могла би да буде и штетна. '̂* Одлагање примене закона који су 
ступили на снагу није предвиђено ни Уставо.м, нити општом h o p -  
m o m  закона или неког другог правног прописа. Устави предвиђају 
само одлагање ступања на снагу закона за време колико износи 
уставом или законом прописани vacatio legis. Дакле, устав познаје 
само vacatio legis који се рачуна од дана објављивања закона до да- 
на ступања закона на снагу, a не и vacatio legis који би се рачунао 
од дана ступања на снагу до почетка примене закона. Због тога се 
тај рок (од формалног ступања на снагу до почетка примене закона) 
не може третирати као уставно-правни vacatio legis, иако се погре- 
шно тако назива и схвата. За његовим установљавањем и нема ни- 
какве потребе, будући да уставни vacatio legis нема ограничења у 
погледу максималног трајања. Потпуно исти ефекат се може пости- 
ћи померањем дана ступања закона на снагу. Ако је то потребно, 
треба одложити ступање прописа на снагу, a не примену прописа 
који је већ ступио на снагу. Потпуно је нејасно због чега је законо- 
давац, поред уставног рока за мировање објављених закона пре њи- 
ховог ступања на снагу {vacatio legis) увео још и рок у коме закони 
који су већ ступили на снагу мирују пре него што се почну приме-

На све то је указивано и раније (в. Б, Ненадић, Vacatio legis, стр. 96. и 97), 
али је законодавац та упозорења потпуно игнорисао. He са.мо да погрешна пракса 
Hiije напуштена, већ је број случајева у који.ма се она примењује знатно увећан.
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њивати, посебно ако се има у виду да најдуже трајање уставног ро- 
ка за мировање закона није ограничено.^^ Одлагање примене се по- 
некад образлаже потребом да се „обаве све техничке и организаци- 
оне припреме, укључујући и припрему подзаконских аката за при- 
мену закона”.̂  ̂ Изгледа, као да законодаваи нема у виду да уставни 
vacatio legis може трајати толико дуго колико је потребно и да слу- 
жи управо за такве потребе.

Увођење одложног рока за почетак примене закона после сту- 
пања на снагу супротно је самом појму и природи закона. Истеком 
рока предвиђеног за vacatio legis закон ступа на снагу и постаје оп- 
штеобавезујући за субјекте на које се односи. Он у том моменту по- 
стаје део позитивног права, a до тада важећи закон престаје да важи 
и одлази у правну историју, тј. постаје део историјског права. Зако- 
ни важе и производе правно дејство од дана ступања на снагу, па у 
будуће све до њиховог укидања. Ступање закона на снагу означава 
почетак његовог важења: од тог момента његове норме се могу и 
морају примењивати под условима предвиђеним за њихову приме- 
ну.” Ступити на снагу значи важити, a важити значи примењивати. 
Ступање на снагу закона представља договорени моменат о почетку 
примене закона. Због тога нема никаквог смисла говорити да је за- 
кон ступио на снагу, a да се не примењује. Смисао доношења зако- 
на је да се он примењује. Све док постоји икаква правна сметња за 
његову примену закон не задовољава услов општости, који је бит- 
на карактеристика појма закона. У суштини, све док је искључена 
правна могућност примене, донети пропис није закон. Будући да 
није ступио у живот, он нема снагу, па иако клаузула о ступању на 
снагу у његовим завршним одредбама постоји. Клаузула о одлагању 
примене потире клаузулу о ступању закона на снагу. Обрнуто, кад 
једном стварно ступи на снагу, донети пропис се мора примењива- 
ти. Субјекти којима је закон намењен од тог момента су дужни да 
своје понашање ускладе са његовим одредбама. Праксом на коју ов- 
де указујемо наш законодавац потире значај уставног појма ступања 
закона на снагу. Тај уставно-правни појам законодавац је оваквом 
праксом потпуно обесмислио. Ни уставом предвиђени vacatio legis 
тада нема никаквог смисла. He може се ни замислити да је неки 
пропис постао закон, a да нема никакву снагу, никакво дејство и да 
га нико не мора уважавати. Пракса која се заснива на супротном 
схватању, супротна је Уставу. Питање, да ли ће закон имати дејство

25 Појава је узела маха и у законодавствима Републике Српске и Федерације 
БиХ. Конфузија је тамо изгледа још већа него у законодавству Србије (в. М. Благоје- 
вић, рад наведен у фусноти 2, стр. 66, и сл.).

26 В. Правила о нормативно-правној техници за израду закона и других прописа 
Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске”, 16/2006).

22 Тако и Б. Ненадић (ор, cit., стр. 97). која каже, да између ступања на снагу 
прописа и почетка његове примене у суштини нема никакве разлике. Ти пој.мови у 
основи имају исту садржину.
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након што ступи на снагу не спада у услове за примену закона Koje 
законодавац може слободно да уређује, јер је ступање на снагу 
уставноправни појам. Чињеницу да у нашем правном систему ипак 
има и таквих закона треба тумачити као правнотехничку грешку. За 
„законе” чија је примена одложена мора се узети да нису ступи- 
ли на снагу, a клаузулу о ступању на снагу коју они ипак садрже, 
треба тумачити као правнотехничку грешку. У тим случајевима за- 
кон стварно ступа на снагу од дана одређеног за почетак његове 
примене.2*

Ако би се закључило супротно, тј. да су закони чија је примена 
одложена заиста ступили на снагу, правни систем би био састављен 
од две врсте закона: једних који се примењују и других, који су исто 
тако закони, али се не примењују. Поред правног поретка, или у 
самом поретку, тада се формира и почиње да егзистира један пара- 
лелни параправни поредак, a уз позитивно право једно паралелно 
квазиправо, које није ни позитивно, ни историјско право. Када би 
сви донети и објављени „закони” у таквом правном поретку заиста 
били закони (а морали би бити ако су заиста ступили на снагу) по- 
ставило би се, поред осталих, и питање сукоба закона, при чему би 
каснији закон имао предност у односу на ранији {lex posterior dero- 
gat legi priori). Старо je правило да један закон престаје да важи кад 
ступи на снагу други закон исте или веће снаге са супротним садр- 
жајем. Могло би се десити да се примењивач права, који има на 
располагању два закона који су ступили на снагу, определи за нови- 
ји закон, без обзира на то што је његова примена одложена, посеб- 
но ако се ради о одредбама материјалног кривичног права које су 
блаже за окривљеног (тада би те одредбе и морао да примени), a 
које се могу наћи и у прописима процесног карактера чија је при- 
мена одложена. Тешко би се могло тврдити и доказати да се у том 
случају ради о незаконитој примени права.

Ако би „закони” чија је примена одложена заиста били закони, 
поставила би се и друга сложена питања, на пример, да ли за време 
чекања на примену, ти закони могу да буду мењани, доношењем 
посебних закона о њиховим из.менама и допунама у редовном зако- 
нодавном поступку, да ли могу бити предмет уставно-судске кон- 
троле итд. Напред смо већ указали на покушај да се пре почетка 
примене измени и допуни на брзину донети Законик о кривичном 
поступку из 2006. године.”  У позадини овакве законодавне праксе 
.могли би да стоје и одређени законодавно-политички мотиви. По- 
стоје времена у којима се закони броје, a не мере према квалитету. 
„Принуђен” на доношење „брзих” закона, законодавац постаје склон

Тако и Ђ. Ђурковић, у раду наведено.м у фусноти 2, стр. 31.
Већ је речено, да се прописом о из.менама и допуна.ма општег акта може 

мењати и допуњавати неки раније донети општи акт који је и у формалном и у мате- 
ријално.м смислу већ постао општи акт, дакле, који је постао важећи пропис (ступио 
на снагу и примењује се).
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да и недовршене нацрте прогласи законима и саставним делом 
правног система, иако је свестан њихових крупних недостатака, и 
због T ora одлаже њихову примену на све дуже рокове, рачунајући да 
у међувремену, изменом закона или доношењем потпуно новог за- 
кона, може поправити њихове недостатке. Управо то се догодило са 
Закоником о кривичном поступку из 2006. године, a није искључено 
да се том логиком законодавац руководио и приликом доношења 
најновијих правосудних закона чија је примена одложена до 1. јану- 
ара 2010. године. На крају, треба се подсетити да је циљ сваког 
правног поретка да буде ефикасан и да обезбеди правну сигурност. 
Закони који се не примењују из било ког разлога, па макар и по во- 
љи законодавца, свакако умањују ефикасност правног поретка и 
угрожавају правну сигурност, већ самим тим што стварају конфузију 
у том поретку. Они показују лутање и несигурност законодавца и 
кваре услове за добру примену права, посебно за функционисање 
правосуђа. Законодавни метод на који овде указујемо могао би, на 
крају, да омогући и много крупније политичке злоупотребе законо- 
давног поступка.

O.NE WRONG INTERPRETATION OF THE CONSTITUTIONAL PROVISIONS 
RELATED TO ENTERING INTO FORCE OF THE LAW
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S u m m a r y

The author first gives some general remarks on entering into force of the laws and 
other legal regulations, and then outlines one wrong interpretation of the constitutional pro
visions related to this issue, which is recently widely accepted in the domestic legal prac
tice. The problem exists when in case of certain general legal acts the legislator determines 
not only the period of entering into force of the law, but also the time when the law starts 
to apply, which is not recognized by the Constitution. The author thinks that the legislator 
is very wrong in separating these two moments, that they have to concur and happen simul
taneously, and that as a consequence to this, there shall be no rules which are in force but 
do not apply and have no legal effect. Through the correct interpretation of the constitu
tional provisions the legislator could, when necessary, postpone entering into force of the 
law for a longer period of time after publishing the law, but could not postpone the applica
tion of the laws that were already introduced to the legal life by the legislator. Such laws 
should, in the opinion of the author, be treated as not yet in force, despite of the fact that 
closing provisions of the law provide that they entered into force. The clause on entering 
into force, contained in these laws, in author’s opinion should be treated as technical error 
of the legislator. Proclaiming them for effective laws that are not yet applicable may cause 
lots of damage.
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into force of the law. vacatio legis. procedure of passing of the law. principle of legality, 
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