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Увод

Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма нор ма ли за ци је од но са 
Бе о гра да и При шти не, или Бри сел ски спо ра зум, је па ра фи-
ран 19. апри ла 2013. го ди не у Бри се лу. Усво јен је не ко ли ко 
да на ка сни је 26. апри ла 2013. у На род ној скуп шти ни Ре пу-
бли ке Ср би је под на зи вом ОдлукаоприхватањуИзвешта
јаодосадашњемпроцесуполитичкогитехничкогдијалога
саПривремениминституцијамасамоуправеуПриштиниуз
посредовање Европске уније, укључујући процес имплемен
тацијепостигнутихдоговора.1

Та чи ње ни ца го во ри да је власт по ку ша ла да пред ста ви 
Бри сел ски спо ра зум као уго вор у окви ру уну тра шњег пра ва 
Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, про сто је зич ко ту ма че ње по ка-
зу је да уго вор ко ји се зо ве Бри сел ски спо ра зум не мо же би-
ти ре гу ли сан са мо уну тра шњим пра вом. На та кав за кљу чак 
ука зу је и чи ње ни ца да је је дан од пот пи сни ка Ви со ки пред-
став ник ЕУ за спољ ну по ли ти ку Ке трин Ештон. 

Бри сел ски спо ра зум је у су шти ни, тро стра ни уго вор, 
јер су га па ра фи ра ли та ко зва ни пре ми јер Ко со ва Та чи, срп-
ски пре ми јер и Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве 
Ке трин Ештон. На јед ној стра ни ци Бри сел ског спо ра зу ма су 

1 Од лу ка о при хва та њу Из ве шта ја о до са да шњем про це су по ли тич ког и тех нич-
ког ди ја ло га са При вре ме ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни уз по-
сре до ва ње Европ ске уни је, укљу чу ју ћи про цес им пле мен та ци је по стиг ну тих 
до го во ра,Службени гласник, 38/2013. У Из ве шта ју о до са да шњем про це су 
по ли тич ког и тех нич ког ди ја ло га са При вре ме ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве 
у При шти ни уз по сре до ва ње Европ ске уни је је са др жан и текст Бри сел ског 
спо ра зу ма. 

 Ме ђу тим, на сај ту На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је не ма тек ста Бри сел-
ског спо ра зу ма http://www.par la ment.gov.rs . Ово је ви ше не го чуд но јер оста ли 
спо ра зу ми ко је за кљу чу је  Ср би ја по сто је на по ме ну том сај ту, на при мер ви ди 
http://www.par la ment.gov.rs/upload/ar chi ve/fi les/cir/pdf/za ko ni/2013/3176-13.pdf 
и За кон о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма из ме ђу Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Ви је ћа 
ми ни ста ра Бо сне и Хер це го ви не о пре да ји и при хва ту ли ца чи ји је ула зак и 
бо ра вак не за ко нит

 Та ко ђе,тек ста Бри сел ског спо ра зу ма не ма ни на сај ту та ко зва не Ко сов ске 
скуп шти не http://www.ku ven di ko so ves.org/  

 Ко нач но, тек ста Бри сел ског спо ра зу ма не ма ни на зав нич ном сај ту ЕУ ви ди 
на при мер http://eeas.euro pa.eu/top_sto ri es/2013/190413__eu-fa ci li ta ted_di a lo-
gue_en.htm, http://tvnew sro om.con si li um.euro pa.eu/event/bel gra de-pri sti na-di a lo-
gue/bel gra de-pri sti na-di a lo gue3/P60
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пот пи си Та чи ја и Ешто но ве а на дру гој срп ског пре ми је ра. 
За то је не сум њи во  да се ра ди о ме ђу на род ном спо ра зу му, 
јер Ке трин Ештон пред ста вља ЕУ а Да чић Вла ду Ре пу бли ке 
Ср би је. 

Спор но пи та ње је ко га пред ста вља Та чи. Пре ма срп-
ском зва нич ном ту ма че њу он је пред став ник При вре ме них 
ин сти ту ци ја са мо у пра ве у При шти ни и то про из и ла зи из Од-
лу ка о при хва та њу Из ве шта ја о до са да шњем про це су по ли-
тич ког и тех нич ког ди ја ло га са При вре ме ним ин сти ту ци ја ма 
са мо у пра ве у При шти ни. Ме ђу тим, Та чи сма тра да је пре-
ма Бри сел ском спо ра зу му он пре ми јер Ре пу бли ке Ко со ва и 
да је чин пот пи си ва ња  “де ју ре при зна ње Ко со ва од стра не 
Ср би је” (из ја ва но ви на ри ма ис пред згра де европ ске слу жбе 
спољ них по сло ва у Бри се лу 19. апри ла 2013.). У том кон тек-
сту, ко сов ска „скуп шти на“ усво ји ла је са 84 гла са за, три про-
тив и јед ним уз др жа ним, за кон о ра ти фи ка ци ји спо ра зу ма 
ко ји су та ко зва ни пре ми јер Ко со ва Ха шим Та чи и Иви ца Да-
чић пот пи са ли. Не што ра ни је, та ко зва на скуп шти на је (22. 
апри ла 2013.) усво ји ла и Ре зо лу ци ју о да ва њу са гла сно сти за 
пот пи си ва ње Пр вог спо ра зу ма ко ји ре гу ли ше нор ма ли за ци-
ју од но са из ме ђу Ре пу бли ке Ко со во и Ре пу бли ке Ср би је и то 
про сле ди ла  пре ми је ру Та чи ју.2 

Ме ђу тим, оно што је ре ле вант но са аспек та ме ђу на род-
ног јав ног пра ва је да Европ ски са вет као нај ви ша ин сти ту-
ци ја ЕУ, та ко ђе ту ма чи Та чи јев пот пис као пот пис пре ми је ра 
не за ви сне др жа ве.3

Ова два ту ма че ња се ме ђу соб но ис кљу чу ју. Та чи исто-
вре ме но не мо же би ти пред ста вљен у Бри сел ском спо ра зу му 
као пред сед ник са мо у прав них ин сти ту ци ја у окви ру Ре пу-
бли ке Ср би је и као пре ми јер не за ви сне др жа ве. То је кон тра-
дик ци ја. У слу ча ју Бри сел ског спо ра зу ма4 две стра не спо ра-

2 http://www.ku ven di ko so ves.org/com mon/docs/Re zo lu ci ja_o_spo ra zu mu.pdf
3 http://tvnew sro om.con si li um.euro pa.eu/event/bel gra de-pri sti na-di a lo gue/bel gra de-

pri sti na-di a lo gue3/P60
4 Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма нор ма ли за ци је од но са смо пре у зе ли са http://

www.blic.rs/Ve sti/Te ma-Da na/378674/Tekst-bri sel skog-spo ra zu ma од 19.04.2013 
јер као што је већ на ве де но, ни јед на од три стра не пот пи сни це га ни је об ја ви-
ла што је ви ше не го чуд но и не у о би чај но у ме ђу на род ном пра ву, тач ни је сма-
тра се да по сле Пр вог свет ског ра та не ста је по сте пе но, прак са за кљу чи ва ња 
тај них спо ра зу ма у ме ђу на род ном пра ву, на при мер СССР је пр ви по чео са 
об ја вљи ва њем тај них спо ра зу ма цар ске Ру си је.  Текст Бри сел ског спо ра зу ма 
гла си: Фор ми ра ће се Удру же ње/За јед ни ца ве ћин ски срп ских оп шти на на Ко-
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зум  ту ма че раз ли чи то од тре ће. Ме ђу тим, ово ни је пр ви пут 
да се у од но си ма Ср би је и ЕУ де ша ва ју слич не си ту а ци је. 
Слич но се де си ло и са  ССП на кон про гла ше ња не за ви сно сти 
та ко зва ног Ко со ва 2008.

со ву. Члан ство ће би ти отво ре но за све дру ге оп шти не, ако се о то ме сло же 
чла но ви. 2. Удру же ње/За јед ни ца би ће фор ми ра на до но ше њем ста ту та. Ње-
но рас фор ми ра ње мо же се оба ви ти ис кљу чи во по од лу ци оп шти на чла ни ца. 
Прав не га ран ци је би ће обез бе ђе не у скла ду с ва же ћим за ко ном и устав ним 
пра вом (укљу чу ју ћи пра ви ло дво тре ћин ске ве ћи не). 3. Струк ту ре Удру же ња/
За јед ни це би ће ус по ста вље не на истим те ме љи ма као и по сто је ћи ста тут За-
јед ни це ко сов ских оп шти на, нпр. пред сед ник, пот пред сед ник, скуп шти на, ве-
ће. 4. У скла ду с над ле жно сти ма де фи ни са ним у Европ ској по ве љи о ло кал ној 
са мо у пра ви и ко сов ским за ко ном, оп шти не чла ни це ће има ти пра во да са ра-
ђу ју на ко лек тив ној при ме ни сво јих овла шће ња пу тем Удру же ња/За јед ни це. 
Удру же ње/За јед ни ца ће у пот пу но сти над гле да ти обла сти при вред ног раз во ја, 
обра зо ва ња, здрав ства, ур ба ни за ци је и ру рал ног уре ђе ња. 5. Удру же ње/За јед-
ни ца ће ко ри сти ти до дат на овла шће ња ко ја јој до де ле цен трал не вла сти. 6. 
Удру же ње/За јед ни ца ће има ти уло гу пред став ни ка у од но си ма са цен трал ним 
вла сти ма и у ту свр ху има ће ме сто у са ве то дав ном ве ћу за јед ни ца. У ре а ли-
за ци ји ове уло ге пред ви ђе на је над зор на функ ци ја. 7. На Ко со ву ће по сто ја ти 
јед на по ли ци ја, под на зи вом Ко сов ска по ли ци ја. Све по ли циј ске је ди ни це на 
се ве ру Ко со ва би ће ин те гри са не у оквир Ко сов ске по ли ци је. Пла те ће би ти 
ис пла ћи ва не ис кљу чи во од стра не Ко сов ске по ли ци је. 8. Чла но ви ма дру гих 
срп ских без бед но сних струк ту ра би ће по ну ђе но ме сто у од го ва ра ју ћим ко-
сов ским струк ту ра ма. 9. Би ће име но ван ре ги о нал ни ко ман дант по ли ци је за 
че ти ри ве ћин ски срп ске оп шти не на се ве ру (Се вер на Ми тро ви ца, Зве чан, Зу-
бин по ток и Ле по са вић). Ко ман дант овог ре ги о на би ће ко сов ски Ср бин пред-
ло жен од стра не Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, са спи ска до ста вље ног 
од стра не че ти ри на чел ни ка оп шти на у име За јед ни це/Удру же ња. Са став Ко-
сов ске по ли ци је на се ве ру од ра жа ва ће ет нич ки са став ста нов ни штва че ти ри 
оп шти не. (Би ће име но ван још је дан ре ги о нал ни ко ман дант за оп шти не Ју жна 
Ми тро ви ца, Ср би ца и Ву чи трн). Ре ги о нал ни ко ман дант че ти ри се вер не оп-
шти не са ра ђи ва ће с дру гим ре ги о нал ним ко ман дан ти ма. 10. Пра во суд на власт 
би ће ин те гри са на и де ло ва ће у прав ном окви ру Ко со ва. Апе ла ци о ни суд у 
При шти ни ће ус по ста ви ти ко ми си ју у ко јој ће ве ћи ну чи ни ти срп ске су ди је и 
ко ја ће би ти над ле жна за све ве ћин ски срп ске оп шти не. Јед но оде ље ње овог 
Апе ла ци о ног су да, са чи ње но и од ад ми ни стра тив ног осо бља и су ди ја, има ће 
стал но се ди ште у се вер ној Ми тро ви ци (Окру жни суд у Ми тро ви ци). Сва ка ко-
ми си ја тог оде ље ња са сто ја ће се ве ћи ном од срп ских су ди ја. Од го ва ра ју ће су-
ди је уче ство ва ће у ра ду за ви сно од при ро де да тог слу ча ја. 11. Ло кал ни из бо ри 
би ће ор га ни зо ва ни у оп шти на ма на се ве ру 2013. го ди не, уз по др шку ОЕБС-а и 
у скла ду с ко сов ским за ко ном и ме ђу на род ним стан дар ди ма. 12. План при ме-
не са вре мен ским окви ром би ће на пра вљен до 26. апри ла. При при ме ни овог 
спо ра зу ма по што ва ће се прин цип тран спа рент ног фи нан си ра ња. 13. Пре го ва-
рач ке стра не ће ин тен зи ви ра ти раз го во ре о сек то ри ма енер ге ти ке и те ле ко му-
ни ка ци ја и окон ча ти их до 15. ју на.  14. До го во ре но је да ни јед на стра на не ће 
бло ки ра ти, ни ти охра бри ва ти дру ге да бло ки ра ју на пре дак дру ге стра не на 
пу ту ка Европ ској уни ји.  15. Две стра не ће фор ми ра ти ко ми тет за при ме ну, уз 
по др шку Европ ске уни је. Ко пи ју спо ра зу ма, на осно ву ко јег је ура ђен пре вод, 
па ра фи рао је да нас у Бри се лу пре ми јер Ср би је Иви ца Да чић уз про прат ни 
текст: “Ови ме по твр ђу јем да је ово текст пред ло га о чи јем ће при хва та њу или 
од би ја њу обе стра не под не ти сво је од лу ке”.
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РазличитатумачењаССПнакон2008.
годинеиБечкаконвенција

омеђународномуговорномправу

Текст Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу је 
па ра фи ран 7. но вем бра 2007. Ко ор ди на тор пре го во ра и са вет-
ник у Кан це ла ри ји за при дру жи ва ње ЕУ Вла де Ср би је Вла-
ди мир Ме ђак је из ја вио тим по во дом да па ра фи ра ње зна чи 
да је текст спо ра зу ма до го во рен и да се не мо же су штин ски 
ме ња ти, већ да се мо гу евен ту ал но ис пра вља ти тех нич ке гре-
шке.5

У ме ђу вре ме ну, 18 од 27 та да шњих др жа ва ЕУ је од фе-
бру а ра до апри ла 2008 го ди не, при зна ло ла жну др жа ву Ко-
со во (на кон пот пи си ва ња још 4).6 У том кон тек сту у чла ну 62 
Беч ке кон вен ци је о ме ђу на род ном уго вор ном пра ву из 1969. 
(Беч ка кон вен ци ја) се ре гу ли ше пре ста нак или по вла че ње из 
уго во ра због су штин ске про ме не окол но сти. При зна ње та ко-
зва не др жа ве од стра не др жа ва ЕУ Ко со во је упра во та ква 
окол ност. Да кле, у прав ном кон тек сту, мо же се на пра ви ти 
по ре ђе ње са оп штим прав ним пра ви лом о “рас ки да њу или 
из ме ни уго во ра због про ме ње них окол но сти’’ (cla u su la re bus 
sic stan ti bus).7 

Промењенеоколностикаоразлог
зарелативнуништавостССП

На ша прав на те о ри ја (кри тич ки рас по ло же на пре ма 
ЕУ) се опре де ли ла упра во за про ме ње не окол но сти ка да је 
обра зла га ла за што ССП тре ба рас ки ну ти. Да кле, у прав ном 
кон тек сту, кри ти ча ри ССП су се опре де ли ли за оп ште прав-
но пра ви ло о “рас ки да њу или из ме ни уго во ра због про ме ње-
них окол но сти (cla u su la re bus sic stan ti bus).

5 Привреднипреглед, 8.11.2007.
6 Ви ше о оти ма њу КиМ ви ди Кне же вић М. ОтмицаКосова, Ин сти тут за по ли-

тич ке сту ди је, Бе о град, 2006. и од истог ауто ра Косово–данпосле, Ри вел Ко, 
Бе о град, 2007.

7 Исто, стр. 68 и Кре ћа М. Па у но вић М., Практикумзамеђународнојавнопра
во, До си је, Бе о град, 2002, стр. 437–439.
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У прав ној на у ци деј ство про ме ње них окол но сти се при-
зна је ка да по сто је сле де ћи усло ви:

1. “но во на ста ле окол но сти тре ба да су та кве да ‘оте-
жа ва ју ис пу ње ње ње оба ве зе јед не стра не’ или да се 
због њих ‘не мо же оства ри ти свр ха уго во ра’;

2. ‘оте жа ност ис пу ње ња’, од но сно ‘не мо гућ ност оства-
ре ња свр хе’, тре ба да бу де у то ли кој ме ри ‘да је очи-
глед но да уго вор ви ше не од го во ра оче ки ва њи ма 
уго вор них стра на и да би по оп штем ми шље њу би ло 
не пра вич но одр жа ти га на сна зи та кав ка кав је’;

3. про ме на ма по го ђе на стра на не сме би ти кри ва за 
њи хо во на сту па ње, од но сно она не мо же зах те ва ти 
рас ки да ње или из ме ну ако је про ме ње не окол но сти 
‘би ла ду жна да узме у об зир или их је мо гла из бе ћи 
или са вла да ти’;

4. про ме ње не окол но сти мо ра ју на сту пи ти по сле за-
кљу че ња уго во ра, а пре ис те ка ро ка за из вр ше ње 
уго вор не оба ве зе”.

Ка да се са гле да ју све ове чи ње ни це, мо же се при ме ти ти 
да је оп ште по зна та чи ње ни ца да је на кон за вр шет ка пре го-
во ра о ССП, ве ћи на др жа ва ЕУ при зна ла та ко зва ну др жа ву 
Ко со во. Да кле,  ЕУ ви ше не га ран ту је те ри то ри јал ну це ло-
ви тост Ср би је. Ср би ја са дру ге стра не ни је кри ва за то што 
ЕУ оти ма Ко со во и Ме то хи ју. Ср би ја ни је мо гла да пред ви ди 
да ће ЕУ та ко гру бо по га зи ти ме ђу на род но пра во. За то је ја-
сно за што се на ша прав на те о ри ја опре де ли ла за овај основ 
ре ла тив не ни шта во сти из Беч ке кон вен ци је о ме ђу на род ном 
уго вор ном пра ву.

Та ко ђе, и из ја ве европ ских по ли ти ча ра у ко ји ма су твр-
ди ли да Ср би ја ни кад не мо же би ти члан ЕУ са Ко со вом, су 
би ле ја сни до ка зи да се ра ди о про ме ње ним окол но сти ма . 

На при мер, та ква је из ја ва др жав ног се кре та ра у не мач-
ком Ми ни стар ству ино стра них по сло ва Гер но та Ер ле ра од 
10. 3. 2008 го ди не да ни је “ре ал на мо гућ ност” да Ср би ја уђе у 
ЕУ са Ко со вом као де лом Ср би је (и да не по сто ји мо гућ ност 
да се по но во пре го ва ра о Ко со ву).8 

8 Скуп по во дом пе те го ди шњи це смр ти Ђин ђи ћа у Фон да ци ји “Фри дрих Еберт” 
у Бер ли ну, Политика, 11.3.2008.
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Слич но је твр дио и фран цу ски ми ни стар ино стра них 
по сло ва Бер нар Ку шнер. Он је из ја вио по сле су сре та са сво-
јим срп ским ко ле гом Је ре ми ћем у Бе о гра ду 12.7.2007. го ди не 
да пи та ње Ко со ва мо ра би ти ре ше но пре ула ска Ср би је у ЕУ 
и да Фран цу ска по др жа ва Ах ти са ри јев план о не за ви сно сти 
Ко со ва.9 Карл Билт, швед ски ми ни стар ино стра них по сло ва 
је из ја вио у При шти ни 9.3.2008. го ди не да Ко со во мо же би-
ти члан ЕУ и без члан ства у Ује ди ње ним на ци ја ма.10 Бел гиј-
ски ми ни стар ино стра них по сло ва Ка рел де Гухт је био ја сан 
5.5.2008: “Мо је раз у ме ва ње је да смо пот пи са ли спо ра зум са 
са мом Ср би јом, без Ко со ва”.11 

За и ста, ка да се има у ви ду при зна ње Ко со ва од стра не 
22 пот пи сни це ССП, из ја ве ЕУ зва нич ни ка  и сам текст ССП, 
ја сно је да се ра ди о из ме ње ним окол но сти ма. На при мер, већ 
на по чет ку ССП12 ЕУ из но си да же ли да до при не се “по ли-
тич кој, при вред ној и ин сти ту ци о нал ној ста би ли за ци ји у Ср-
би ји”. Слич но се по на вља и чла ну 1. у ко ме се на во ди да су 
ци ље ви при дру жи ва ња “по др жа ва ње на по ра Ср би је у ја ча-
њу де мо кра ти је и вла да ви не пра ва” и “до при нос по ли тич кој, 
при вред ној и ин сти ту ци о нал ној ста бил но сти у Ср би ји”. Да 
се ра ди о из ме ње ним окол но сти ма и про ме ни свр хе уго во ра, 
го во ри чи ње ни ца да је ЕУ по др жа ла не за ви сност та ко зва не 
др жа ве Ко со во, и да је та ко иза зва ла огром ну по ли тич ку на-
пе тост у Ср би ји, ко ја је кул ми ни ра ла па дом срп ске вла де.

Та ко ђе,  ЕУ на по чет ку ССП13 об ја вљу је да узи ма у об-
зир “сва на че ла и од ред бе По ве ље УН, ОЕБС, по себ но оних 
са др жа них у За вр шном ак ту Кон фе рен ци је о европ ској без-
бед но сти и са рад њи”. Али, рас пар ча ва ње су ве ре не др жа ве 
Ср би је ко је спро во ди Бри сел у су прот но сти је са основ ним 
на че ли ма ме ђу на род ног пра ва из прет ход ног на ве де них ме-
ђу на род них уго во ра  на ко је се по зи ва ЕУ. 

9 Политика,13.7.2007.
10 Танјуг, 9.3.2008.
11 Ову скан да ло зну исти ну је по ку ша ло да при кри је ми ни стар ство ино стра них 

по сло ва Бел ги је ка сни јим са оп ште њем да је ССП “ста ту сно не у тра лан” у сми-
слу чла на 135 – Политика, 7.5.2008. али сам ми ни стар ни је по ву као сво је ту-
ма че ње.

12 Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу, пре ма вер зи ји об ја вље ној на сај-
ту Кан це ла ри је за при дру жи ва ње ЕУ, стр. 3.

13 Исто, стр. 4, 7.
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Та кав за кљу чак про из и ла зи из ана ли зе грч ког про фе-
со ра Па на јо тис Г. Ха ри то са: “У По ве љи Ује ди ње них на ци ја 
(члан 2, став 1) сто ји: ‘Ова Ор га ни за ци ја је за сно ва на на на че-
лу су ве ре не јед на ко сти свих ње них чла но ва’. Су ве ре на др жа-
ва са ма од ре ђу је сво је уну тра шње за ко но дав ство. Ово је на 
нај ја сни ји на чин на зна че но у За вр шном ак ту Кон фе рен ци је о 
европ ској без бед но сти и са рад њи, пот пи са ном у Хел син ки ју 
1. ав гу ста 1974. од стра не ве ли ког бро ја др жа ва, укљу чу ју ћи 
и бив ши Со вјет ски Са вез и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. У 
1. де лу, став пр ви Хел син сшког ак та на во ди се сле де ће: Др-
жа ве уче сни це ће ме ђу соб но по што ва ти сво ју су ве ре ну јед-
на кост и ин ди ви ду ал ност као и сва пра ва ко ја чи не и об у-
хва та ју су ве ре ност, по себ но укљу чу ју ћи пра во сва ке др жа ве 
на прав ну рав но прав ност, те ри то ри јал ну це ло ви тост и сло-
бо ду и по ли тич ку не за ви сност. Оне ће та ко ђе ме ђу соб но по-
што ва ти пра во дру ге др жа ве да сло бод но би ра и раз ви ја свој 
по ли тич ки, дру штве ни и при вред ни и кул тур ни си стем, као 
и ње но пра во да до но си соп стве не за ко не и про пи се’. Ауто-
но ми ја од ре ђе ног ре ги о на уну тар те ри то ри је јед не су ве ре не 
др жа ве по де фи ни ци ји се од ре ђу је у окви ру за ко но дав ства те 
др жа ве. Сто га се ауто но ми ја Ко со ва и Ме то хи је уну тар Ср-
би је не мо же по ста ви ти на би ло ко ји дру ги на чин осим као 
ауто но ми ја у скла ду са за ко но дав ством Ср би је на во ди грч ки 
про фе сор.14 

Да кле, не ма сум ње са аспек та ме ђу на род ног јав ног пра-
ва, ССП ни је са мо раз ли чи то ту ма чен од стра не ЕУ и Ср би је, 
већ  је до шло и до но вих про ме ње них окол но сти по сле пот-
пи си ва ња тог спо ра зу ма ко је су у су прот но сти са пред ме том 
уго во ра и су вер ни те том Ре пу бли ке Ср би је. Сле де ћи при мер 
та ко ђе то ја сно по ка зу је. Услед про ме ње них окол но сти, но во 
зна че ње су до би ли де ло ви ССП  о та ко зва ној “до бро су сед ској 
са рад њи”.  

На при мер, у чла ну 6. пи ше: “Ср би ја се оба ве зу је да на-
ста ви да под сти че са рад њу и до бро су сед ске од но се са дру гим 
др жа ва ма ре ги о на укљу чу ју ћи и од го ва ра ју ћи сте пен ме ђу-
соб них кон це си ја у по гле ду кре та ња ли ца, ро бе, ка пи та ла и 
услу га... “. У чла ну 10. пи ше да по ли тич ки ди ја лог по себ но 

14 КосовоиМетохија:прошлост,садашњост,будућност:Зборникрадовасме
ђународногсимпозијумаодржаногуБеоградуод16–18.марта2006.године, 
уред ник Ко ста Ми ха и ло вић, Бе о град, СА НУ, 2007, стр. 368–369.
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има за циљ: “ре ги о нал ну са рад њу и раз вој до бро су сед ских 
од но са”. У чла ну 14 “У скла ду са сво јом по све ће но шћу ме-
ђу на род ном и ре ги о нал ном ми ру и ста бил но сти и раз во ју 
до бро су сед ских од но са, Ср би ја ће ак тив но уна пре ђи ва ти ре-
ги о нал ну са рад њу”. У чла ну 15. се ре гу ли ше са рад ња са дру-
гим др жа ва ма ко је су пот пи са ле ССП. 

Са дру ге стра не, по сле усва ја ња Сту ди је о из во дљи во-
сти за та ко зва но Ко со во, ЕУ је 18. сеп тем бра 2013. од лу чи ла 
да по кре не и пре го во ре о пот пи си ва њу ССП са том тво ре ви-
ном. Да кле, чи тав ССП је до био дру го зна че ње услед про ме-
ње них окол но сти (а по себ но де ло ви о до бро су сед ској са рад-
њи). За то је ис прав но зах те ва ти по ни ште ње ССП по зи ва ју ћи 
се на члан 62. Беч ке кон вен ци је о ме ђу на род ном уго вор ном 
пра ву из 1969. 

Члан135каоразликаизмеђуССП
иБриселскогспоразума

Ме ђу тим, члан 62. се са гле ди шта ме ђу на род ног пра ва 
не мо же при ме ни ти и на Бри сел ски спо ра зум из 2013. ССП и 
Бри сел ски спо ра зум се не мо гу у пот пу но сти упо ре ђи ва ти. 
Сле де ћи при мер то по ка зу је. 

За раз ли ку од Бри сел ског спо ра зу ма у чла ну 135. ССП 
се по ми ње ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти УН 1244: “Овај 
Спо ра зум се не при ме њу је на Ко со ву ко је је тре нут но под ме-
ђу на род ном упра вом у скла ду са Ре зо лу ци јом Са ве та без бед-
но сти Ује ди ње них на ци ја 1244 од 10. ју на 1999. го ди не.” Иако 
су се на ши пре го во ра чи за до во љи ли са мо јед ном де фи ни ци-
јом15 ово је и да ље бо ље ре ше ње не го очи глед но из бе га ва ње 
Ре зо лу ци је 1244 у Бри сел ском спо ра зу му. За то се члан 62. 
(cla u su la re bus sic stan ti bus) Беч ке кон вен ци је о ме ђу на род ном 
уго вор ном пра ву из 1969. не мо же при ме ни ти ра ди по ни ште-

15 На при мер, на ши пре го ва ра чи су мо гли да упо тре бе сле де ће де фи ни ци је из 
Ре зо лу ци је 1244: “По твр ђу ју ћи да су се све др жа ве чла ни це оба ве за ле да ће 
би ти очу ван су ве ре ни тет и ин те гри тет СРЈ”, или “при вре ме на упра ва за Ко-
со во под ко јом ће ста нов ни штво на Ко со ву ужи ва ти су штин ску ауто но ми ју 
у окви ру Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је” или “По ли тич ки про цес у прав цу 
ус по ста вља ња пре ла зног оквир ног по ли тич ког спо ра зу ма ко ји ће омо гу ћи ти 
све о бу хват ну са мо у пра ву на Ко со ву, узи ма ју ћи у пот пу но сти у об зир... прин-
ци пе су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла-
ви је”.
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ња или рас ки да ња Бри сел ског спо ра зу ма. Тач ни је, не ма про-
ме ње них окол но сти на кон пот пи си ва ња Бри сел ског спо ра зу-
ма. ЕУ је при зна ва ла не за ви сност Ко со ва пре пот пи си ва ња 
Бри сел ског спо ра зу ма.16 ЕУ и та ко зва не вла сти у При шти ни 
ни су пре пот пи си ва ња скри ва ле свој став о не за ви сно сти Ко-
со ва. На про тив,  ви ше од 2/3 др жа ва чла ни ца ЕУ су при зна-
ле ту не ле гал ну тво ре ви ну. Др жа ве ЕУ отва ра ју ам ба са де у 
При шти ни, а та ко зва не вла сти Ко со ва су ди пло мат ски пред-
ста вље не у број ним др жа ва ма ЕУ. 

НеусаглашеностБриселскогспоразума
саУставомРепубликеСрбије.

Пре ма  Бри сел ском спо ра зу му срп ске др жав не  ин сти-
ту ци је се ин те гри шу у ин сти ту ци је та ко зва не др жа ве Ко со-
во. На при мер, у чла ну 7. се на во ди  да ће  на Ко со ву по-
сто ја ти јед на по ли ци ја, под на зи вом Ко сов ска по ли ци ја. Све 
по ли циј ске је ди ни це на се ве ру Ко со ва би ће ин те гри са не у 
оквир Ко сов ске по ли ци је. Та ко ђе, у чла ну 10. се на во ди „Пра-
во суд на власт би ће ин те гри са на и де ло ва ће у прав ном окви-
ру Ко со ва“. У чла ну  4.  се на во ди: „У скла ду с над ле жно сти-
ма де фи ни са ним у Европ ској по ве љи о ло кал ној са мо у пра ви 
и ко сов ским за ко ном, оп шти не чла ни це ће има ти пра во да 
са ра ђу ју на ко лек тив ној при ме ни сво јих овла шће ња пу тем 
Удру же ња/За јед ни це“. Да кле, у чла ну 4. се као нај ви ши прав-
ни ак ти на во де Европ ска по ве ља о ло кал ној са мо у пра ви и ко-
сов ски за кон (Не по ми ње се Устав Ре пу бли ке Ср би је). 

Већ се на осно ву прет ход ног мо же твр ди ти да је Бри-
сел ски спо ра зум у су прот но сти са од ред ба ма Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је из 2006. го ди не. Пре све га, са пре ам бу лом у 
ко јој се ис ти че да „по ла зе ћи и од то га да је По кра ји на Ко со во 
и Ме то хи ја са став ни део те ри то ри је Ср би је, да има по ло жај 
су штин ске ауто но ми је у окви ру су ве ре не др жа ве Ср би је и 
да из та квог по ло жа ја По кра ји не Ко со во и Ме то хи ја сле де 
устав не оба ве зе свих др жав них ор га на да за сту па ју и шти-
те др жав не ин те ре се Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји у свим 

16 Ко нач но, и у чла ну 14 Бри сел ског спо ра зу ма се на во ди да ни јед на стра на не-
ће бло ки ра ти, ни ти охра бри ва ти дру ге да бло ки ра ју на пре дак дру ге стра не на 
пу ту ка Европ ској уни ји. Оп ште по зна то је да са мо др жа ве мо гу би ти чла ни це 
ЕУ
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уну тра шњим и спољ ним по ли тич ким од но си ма“. За тим, Бри-
сел ски спо ра зум је у су прот но сти и са сле де ћим чла но ви ма 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не. Чла ном 4. у ко јем 
се ис ти че да је  прав ни по ре дак  је дин ствен,  као и чла ном 7. у 
ко јем се ис ти че да је те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је је дин стве-
на и не де љи ва (а  гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је  не по вре ди ве и 
да се ме ња ју по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну Уста ва). 
Та ко ђе, Бри сел ски спо ра зум је у су прот но сти са чла ном 97. 
ко ји га ран ту је да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је: су-
ве ре ност, не за ви сност, те ри то ри јал ну це ло ви тост и без бед-
ност. Бри сел ски спо ра зум је у су прот но сти и са чла ном 142. у 
ко ме се  на во ди да је суд ска власт  је дин стве на на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је. Исто се мо же твр ди ти ка да се упо ре де од-
ред бе о ауто ном ним по кра ји на ма са Бри сел ским спо ра зу мом. 
На при мер, у чла ну 182. се ис ти че да су ауто ном не по кра ји-
не ауто ном не те ри то ри јал не за јед ни це осно ва не Уста вом, у 
ко ји ма гра ђа ни оства ру ју пра во на по кра јин ску ауто но ми ју 
и да Ре пу бли ка Ср би ја има Ауто ном ну по кра ји ну Вој во ди-
ну и Ауто ном ну по кра ји ну Ко со во и Ме то хи ја. Су штин ска 
ауто но ми ја Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја уре ди-
ће се по себ ним за ко ном ко ји се до но си по по ступ ку пред ви-
ђе ном за про ме ну Уста ва. Та ко ђе, у чла ну 183. се ис ти че да 
ауто ном не по кра ји не, у скла ду са Уста вом и сво јим ста ту том, 
уре ђу ју над ле жност, из бор, ор га ни за ци ју и рад ор га на и слу-
жби ко је осни ва ју. 

Бри сел ски спо ра зум са дру ге стра не, пре пу шта пра во-
су ђе и по сло ве МУП у над ле жност та ко зва не др жа ве Ко со-
во. Не ма сум ње да је ово гру бо кр ше ње Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је. Ко нач но у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 194. се 
ис ти че да је прав ни по ре дак Ре пу бли ке Ср би је је дин ствен и 
да је устав  нај ви ши прав ни акт Ре пу бли ке Ср би је, као и да 
сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји 
мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом. Ка да се ово има у ви ду,  не-
ма ни ка кве сум ње, Бри сел ски спо ра зум ру ши ко хе рент ност 
прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је и у пот пу ној је су прот но-
сти са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је. 
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ДалијеУставСрбијеизнадполитичкевоље
грађанаСрбијеизражененаизборима2012?

Са дру ге стра не, Бри сел ски спо ра зум је пот пи сао ле-
гал но иза бран пре ми јер Вла де Ре пу бли ке. Та ко ђе,  Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је је усво ји ла Бри сел ски спо ра зум. Исто је 
ура ди ла и На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је (исти ни за 
во љу не у о би ча је но и не при ме ре но, од лу ком). Та ко ђе, не мо-
же се оспо ри ти чи ње ни ца да Вла да Ре пу бли ке Ср би је има 
ве ћи ну у На род ној скуп шти ни. Исто та ко, не мо же се твр-
ди ти ни да је устав као нај ви ши прав ни акт из дво јен од по-
ли тич ког си сте ма у јед ној др жа ви. На при мер, сма тра се да 
је Устав САД је дан од нај ста ри јих ва же ћих уста ва у све ту. 
Ме ђу тим, упра во због при ла го ђа ва ња  но во на ста лим по ли-
тич ким и дру штве ним окол но сти ма,  у тој др жа ви је на ста ла 
прав на те о ри ја та ко зва ног жи вог уста ва  (The Li ving Con sti-
tu tion). Пре ма тој те о ри ји, ко ју је за сту пао су ди ја Вр хов ног 
су да САД Oli ver Wen dell Hol mes Jr., ту ма че ње уста ва  мо ра 
би ти ево лу тив но. 

Та ко ђе, огром на ве ћи на пар ти ја ко је са чи ња ва ју На род-
ну скуп шти ну Ре пу бли ке Ср би је је за без у сло ван ула зак Ср-
би је у ЕУ. Тач ни је, оне у пот пу но сти по др жа ва ју Бри сел ски 
спо ра зум. Да кле, ле ги тим ни пред став ни ци пар ти ја су ве ћин-
ски из ра зи ли на род ну во љу по во дом Бри сел ског спо ра зу ма. 
Та ко ђе, и пред сед ник Ре пу бли ке ко ји је до био нај ви ше гла со-
ва на не по сред ним из бо ри ма у ма ју 2012. без у слов но по др жа-
ва Бри сел ски спо ра зум.17 

У до ма ћој прав ној те о ри ји има ви ше не го озбиљ них 
ауто ра ко ји за сту па ју ево лу тив но ту ма че ње уста ва. На при-
мер, проф. др Ми лен ко Кре ћа, су ди ја Ме ђу на род ног су да 
прав де из но си сле де ћи став: „Устав, је, што се у рас пра ва ма 
о овом пи та њу че сто за бо ра вља, прав ни али и по ли тич ки до-
ку мент... Ду бо ко је у пра ву Рајт ка да ка же да је пи та ње за ко-
ни тог вр ше ња уго во ра ња јед но по ли тич ко пи та ње и да не ма 
огра ни че ња ко је  не мо же би ти пре ко ра че но у слу ча ју ну жде. 
Не ма ла је ло ги стич ка за блу да сма тра ти да у су ко бу устав ног 
про пи са о над ле жно сти и бит ног по ли тич ког ин те ре са пре-

17 Танјуг, 16. 10. 2013.
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ва гу увек до би ја устав ни про пис. И то се не мо же апри ор но 
осу ди ти јер уста ви ни су не по вре ди ве ре ли кви је не го ак ти ко-
ји тре ба да слу же до бру др жа ве“.18

Та ко ђе, не мо же се твр ди ти и да је пре ми јер Ср би је пре-
кр шио не ко овла шће ње ка да је пот пи сао Бри сел ски спо ра-
зум. Пре ма ме ђу на род ном пра ву пред ста вља ња, пред сед ни-
ку вла де она ни су ни по треб на. Тач ни је, упра во Беч ка кон-
вен ци је у чла ну 7. да је овла шће ње пре ми је ру да за кљу чу је 
ме ђу на род не уго во ре на осно ву сво је функ ци је и без под но-
ше ња пу но моћ ја. Он има пра во пре ма ме ђу на род ном пра ву 
да из ја вљу је во љу у име др жа ве  и то се по твр ђу је у чла ну 13. 
Пра ви ла про це ду ре Са ве та без бед но сти (ко ји ту ма чи члан 
28. По ве ље УН). 

Ар гу мент да је Бри сел ски спо ра зум пу но ва жан јер је 
пот пи сан од стра не овла шће ног пред став ни ка Ре пу бли ке Ср-
би је се мо же на ћи и у чи ње ни ци да овај акт из вр шне вла-
сти ни су оспо ри ли ни  дру ге две гра не вла сти, пра во суд на и 
пред став нич ка. Тач ни је, Устав ни суд се ни је из ја снио о Бри-
сел ском спо ра зу му. 

Ко нач но, Ср би ја је ду жна да по шту је пот пи са ни до го-
вор, јер јед но од ко гент них нор ми ме ђу на род ног пра ва на че-
ло пак та сунт сер ван да (pac ta sunt ser van da) или  на че ло по 
ко ме се уго во ри мо ра ју по што ва ти. Ово на че ло по сто ји још 
од рим ског оби чај ног пра ва и вре ме ном је за шти ће но уго вор-
ним и за кон ским нор ма ма. 19

Ин те ре сант но,  за го вор ни ци Бри сел ског спо ра зу ма у 
Ср би ји, ни су из не ли ни је дан од прет ход но из не тих озбиљ-
них прав них ар гу ме на та на кон пот пи си ва ња Бри сел ског 
спо ра зу ма. Као да ни они ни су би ли уве ре ни у ис прав ност 
Бри сел ског спо ра зу ма. Огра ни чи ли су се углав ном на кон-
ста та ци је  да Бри сел ски спо ра зум ни је са вр шен20 или су до-
ста не ве што по ку ша ва ли да об ја сне раз ли ку из ме ђу уста ва и 
на род не во ље на сто је ћи да прав ном акро ба ти ком до ка жу да 
уз по моћ устав ног за ко на тре ба пре кр ши ти устав и уки ну ти 
ње го во ва же ње на КиМ.21

18 Кре ћа М. Међународноправопредстављањадипломатскоиконзуларнопра
во, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2012, стр 53.

19 Ви ди ви ше о то ме Ста но је вић О.Римскоправо, До си је, Бе о град, 2007. 
20 Пр ви пот пред сед ник Вла де у Ле по са ви ћу 12. ма ја 2013.  пре ма http://www.

tvbest.rs/11370-vu cic-na-se ve ru-ko so va
21 Сајт РТС 14.1.2013.
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ОсновзаапсолутнуништавостБриселског
споразумаиличлан52.Бечкеконвенције

омеђународномуговорномправу

Ипак, устав јед не зе мље ни је си но ним за ре зул та те из-
бо ра ко ји се мо гу одр жа ва ти и у ро ком кра ћем од 4 го ди не 
(по не кад и ви ше пу та го ди шње). За то су у Уста ву Ре пу бли ке 
Ср би је уне те од ред бе о про ме ни нај ви шег прав ног ак та у ко-
ји ма се зах те ва 2/3 ве ћи на у На род ној скуп шти ни и ре фе рен-
дум ка да се ра ди о ста ту су КиМ (утвр ђе ном у пре ма бу ли). Те 
од ред бе се из но се у чла ну 203: „На род на скуп шти на усва ја 
акт о про ме ни Уста ва дво тре ћин ском ве ћи ном од укуп ног 
бро ја на род них по сла ни ка и мо же од лу чи ти да га и гра ђа ни 
по твр де на ре пу блич ком ре фе рен ду му. На род на скуп шти на 
је ду жна да акт о про ме ни Уста ва ста ви на ре пу блич ки ре-
фе рен дум ра ди по твр ђи ва ња, ако се про ме на Уста ва од но си 
на пре ам бу лу Уста ва.... Про ме на Уста ва је усво је на ако је за 
про ме ну на ре фе рен ду му гла са ла ве ћи на иза шлих би ра ча“.

Та ко ђе, и Беч ка кон вен ци ја о ме ђу на род ном уго вор ном 
пра ву из 1969. утвр ђу је ре ла тив ну ни шта вост ме ђу на род ног 
уго во ра ко ји је за кљу чен у су прот но сти са ва жним устав ним 
од ред ба ма. Пре ци зни је, у по зна том чла ну 46 се на во ди да се 
као раз лог по ни ште ња при стан ка на ме ђу на род ни уго вор мо-
же на ве сти ‘’бит на по вре да уну тра шњег пра ва’’. Не ма сум ње 
да је по вре да пре ам бу ле нај ви шег прав ног ак та у Ре пу бли ци 
Ср би ји бит на по вре да уну тра шњег пра ва (Пре ма ко мен та ри-
ма на члан 46. Ко ми си је за ме ђу на род но пра во УН, ра ди се 
о уго во ри ма ко ји су про тив ни не дво сми сле ним уста ље ним 
про пи си ма).22

Ме ђу тим, у ме ђу на род ној прак си се углав ном  ра ди ло 
о про бле ми ма ко ји су по ве за ни са ра ти фи ка ци јом ме ђу на-
род них уго во ра у пар ла мен ти ма (На во ди се у том сми слу у 
прав ној те о ри ји слу чај при је ма Ар ген ти не у Дру штво на ро-
да). За то се и по зи ва ње на члан 46. Беч ке кон вен ци ја о ме ђу-
на род ном уго вор ном пра ву из 1969. мо же од ба ци ти ка да се 

22 Кре ћа М. Међународноправопредстављањадипломатскоиконзуларнопра
во, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2012, стр. 59.
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ра ди о Бри сел ском спо ра зу му јер је он по твр ђен од На род не 
скуп шти не.

Ме ђу тим, оста је још не ко ли ко осно ва из Беч ке кон вен-
ци је за ре ла тив ну и ап со лут ну ни шта вост Бри сел ског спо ра-
зу ма. Они су по зна ти и ана ли зи ра ни у прав ној те о ри ји. На 
при мер, проф. др Ми лен ко Кре ћа, су ди ја Ме ђу на род ног су да 
прав де из но си сле де ћи став: „Чи ни ми се су ви шним при пи-
си ва ти по вре ди устав них про пи са о над ле жно сти за за кљу-
че ње уго во ра свој ство са мо стал ног осно ва ни шта во сти јер 
по ла зи мо од прет по став ке да др жав ни ор ган ло јал но оба вља 
сво је функ ци је. По го то во што оште ће ној др жа ви сто је на 
рас по ла га њу дру ге осно ве ни шта во сти као пре ва ра, за блу да, 
при ну да или ко руп ци ја“.23 

За и ста, у чла ну 47. став 1, Беч ке кон вен ци је се на во-
ди “Др жа ва се мо же по зва ти на за блу ду у уго во ру ко ја чи ни 
ни штав ним њен при ста нак да бу де ве за на уго во ром, ако се 
за блу да од но си на чи ње ни цу или си ту а ци ју за ко ју је ова др-
жа ва прет по ста вља ла да по сто ји у тре нут ку ка да је уго вор 
за кљу чен и ко ји је са чи ња вао бит ну осно ву при стан ка ове 
др жа ве да бу де ве за на уго во ром”.

Та ко ђе у чла ну 49. Беч ке кон вен ци је  пи ше: „Ако је др-
жа ва на ве де на да за кљу чи уго во ром об ма њи вим по ступ ком 
не ке дру ге др жа ве ко ја је уче ство ва ла у пре го во ри ма, она се 
мо же по зва ти на пре ва ру ко ја чи ни ни штав ним при ста нак да 
бу де ве за на уго во ром“.

У чла ну 50. Беч ке кон вен ци је се на во ди: „Ако је из ра жа-
ва ње при стан ка не ке др жа ве да бу де ве за на уго во ром до би-
је но пу тем ко руп ци је ње ног пред став ни ка не по сред ним или 
по сред ним де ло ва њем не ке дру ге др жа ве ко ја је уче ство ва ла 
у пре го во ри ма, др жа ва се мо же по зва ти на ову ко руп ци ју ко-
ја чи ни ни штав ним њен при ста нак да бу де ве за на уго во ром“. 

Ме ђу тим, као што смо већ на ве ли,  ни ка кве об ма не и 
пре ва ре не ма у ве зи са Бри сел ским спо ра зу мом. Ја сан је био 
став ве ћи не ЕУ др жа ва по пи та њу не за ви сно сти Ко со ва пре 
пот пи си ва ња.

Те шко је до ка за ти и ко руп ци ју. Ве ли ко је пи та ње ка-
ко се мо же де фи ни са ти  ко руп ци ја и ње ни по ли тич ки ви до-

23 Кре ћа М. Међународноправопредстављањадипломатскоиконзуларнопра
во, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2012. стр. 54.
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ви (по др жа ва ње на вла сти оних ко ји ис пу ња ва ју на ло ге из 
ино стран ства у за ме ну за лич не при ви ле ги је). Ту си ту а ци ју 
у ве зи са Бри сел ским спо ра зу мом до дат но ком пли ку је ле ги-
ти ми тет ко ји та кви пред став ни ци до би ја ју на из бо ри ма као и 
став прав не те о ри је да су ире ле вант не „уоби ча је не па жње и 
ми ло сти“ пре ма пред став ни ку др жа ве.24 

Оста је још је дан основ за ап со лут ну ни шта вост Бри сел-
ског спо ра зу ма. То је при ну да и прет ња. Она се за бра њу је у 
чла но ви ма 51. и 52. Беч ке кон вен ци је о ме ђу на род ном уго-
вор ном пра ву из 1969. Тач ни је, у чла ну 52. се из но си: „Ни-
штав је сва ки уго вор ко ји је скло пљен као по сле ди ца прет ње 
си лом или упо тре бом си ле про тив но на че ли ма ме ђу на род ног 
пра ва уста но вље ним у По ве љи УН“ . По се бан об лик при ну де 
је при ну да над др жа вом над ко лек ти ви те том и сма тра се да 
је у ме ђу на род но пра во уве ден још Бри анд Ке лог пак том из 
1929. го ди не и По ве љом УН 1945. ко ја за бра њу је прет ње ми-
ру. Не ка да се при ну да над по је дин цем и др жа вом спа ја као 
у слу ча ју за кљу че ња уго во ра о не мач ком про тек то ра ту над 
Че шком и Мо рав ском 1939. При ну да мо же би ти и еко ном ска  
и та ко се де фи ни ше у Де кла ра ци ји о за бра ни вој не, по ли тич-
ке и еко ном ске при ну де при за кљу чи ва њу уго во ра ко ја пра ти 
Беч ку кон вен ци ју. 25

До каз да је по ста ла при ну да и прет ња пре и уочи пот-
пи си ва ња Бри сел ског уго во ра су из ја ве  ак ту ел ног пре ми је ра 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је да „стре пи да се Ср би ма на  Ко со ву 
мо же де си ти но ва Олу ја“ као и да „не ће мо ви ше во ди ти ра-
то ве“.26 

Да кле, не ко је по све му су де ћи, пре тио си лом (или упо-
тре бом си ле) ако се не пот пи ше Бри сел ски спо ра зум. Да ли 
су то би ле та ко зва не вла сти из При шти не или не ке за пад не 
си ле (или за јед но?) и на ко ји на чин је то из ве де но (ди пло мат-
ским ка на ли ма или не фор мал ним пу тем?) ма ње је бит но са 
аспек та Беч ке кон вен ци је. Бит но је да је по сто ја ла прет ња 
упо тре бом си ле и да због то га по сто ји основ за ап со лут ну ни-
шта вост Бри сел ског спо ра зу ма  у скла ду са чла ном 52. Беч ке 

24 Кре ћа М . Међународно јавноправо, Прав ни фа кул тет , Бе о град, 2012. стр. 
495.

25 Исто, стр. 497-498.
26 Новости, 23 .7. 2011. и  7. 4 . 2013 http://www.te le graf.rs/ve sti/po li ti ka/634826-

kon sul ta ci je-o-kim-pre ko-20-po li ti ca ra-iz-16-stra na ka-da nas-kod-da ci ca
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кон вен ци је о ме ђу на род ном уго вор ном пра ву из 1969. Мо же 
се чак раз ма тра ти да ли је по сто ја ла и еко ном ска при ну да 
при ли ком за кљу чи ва ња Бри сел ског спо ра зу ма  ка да се узму 
у об зир и дра ма тич не из ја ве по пут оне гу вер не ра НБС да је 
„Ср би ји нео п хо дан аран жман са ММФ“.27

Закључак

Беч ка кон вен ци ја о ме ђу на род ном уго вор ном пра ву из 
1969. је за кљу че на под по кро ви тељ ством УН на ве ли кој ди-
пло мат ској кон фе рен ци ји. Сма тра се да је она и ве ли ка ко-
ди фи ка ци ја уго вор ног ме ђу на род ног пра ва. Да кле, спа да у 
нај ва жни је из во ре ме ђу на род ног пра ва .28 Сва ки уго вор ко ји 
су за кљу чи ли су бјек ти ме ђу на род ног јав ног пра ва пот па да 
по сред но или не по сред но под Беч ку кон вен ци ју и ту ма чи се 
у скла ду са њом јер она је и ко ди фи ка ци ја уста ље не ме ђу на-
род не прак се у овој обла сти (или ме ђу на род них оби ча ја).

Са дру ге стра не, Бри сел ски спо ра зум из 2013. је уго вор 
ко ји су за кљу чи ли су бјек ти ме ђу на род ног јав ног пра ва, др-
жа ва Ре пу бли ка Ср би ја и ме ђу на род на ор га ни за ци ја ЕУ. Ту 
чи ње ни цу до ка зу ју пот пи си пред сед ни ка Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и Ви со ког пред став ни ка ЕУ за спољ не по сло ве. Та-
ко зва ни пре ми јер Ко со ва ни је су бјект ме ђу на род ног јав ног 
пра ва јер та тво ре ви на ни је чла ни ца УН. 

Бри сел ски спо ра зум се раз ли ку је од ССП ко ји је за кљу-
чи ла Ср би ја са ЕУ 2008. јер не по ми ње Ре зо лу ци ју СБ УН 
1244 ка да се ра ди о КиМ. За то се не мо же ре ћи да је срп ска 
стра на до ве де на у за блу ду или да је до шло до бит но про ме-
ње них про ме ње них окол но сти (cla u su la re bus sic stan ti bus). 
Бри сел ски спо ра зум се за то не мо же рас ки да ти. На ова кав 
за кљу чак ука зу је и чи ње ни ца да су 22 др жа ве чла ни це ЕУ 
при зна ле та ко зва но Ко со во пре пот пи си ва ња Бри сел ског 
спо ра зу ма . 

Бри сел ски спо ра зум је не сум њи во у су прот но сти са 
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је. Од ред бе о пра во су ђу и по ли ци-
ји, као и Европ ској по ве љи о ло кал ној са мо у пра ви и ко сов-

27 http://www.no vo sti.rs/ve sti/na slov na/eko no mi ja/ak tu el no.239.html:449481-Ta ba-
ko vic-Po tre ban-MMF-aran zman-re zer ve-1 17.8.2013.

28 Ђор ђе вић С. Увод умеђународно право, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 
стр. 149.
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ски за ко ни ма као фак тич ки хи је рар хиј ским ви шим ак ти ма 
у од но су на срп ски устав (ко ји се и не по ми ње у Бри сел ском 
спо ра зу му) су у су прот но сти са нај ви шим прав ним ак том Ре-
пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, не ма ни ја сног и зва нич ног ста ва 
Устав ног су да о том пи та њу. 

Та ко ђе, не мо же се оспо ри ти ни чи ње ни ца да је пре-
ма ме ђу на род ном пра ву срп ски пре ми јер имао овла шће ње 
да пот пи ше Бри сел ски спо ра зум и да то по на че лу пак та 
сунт сер ван да оба ве зу је др жа ву Ср би ју. Та кав став осна жу је 
и усва ја ње од лу ке  о при хва та њу Бри сел ског спо ра зу ма од 
стра не На род не скуп шти не у апри лу 2013. У прав ном сми-
слу, ово је не у о би ча јен на чин за при хва та ње ме ђу на род них 
уго во ра, али не мо же се оспо ри ти ле ги ти ми тет На род не 
скуп шти не до би јен на пар ла мен тар ним из бо ри ма.

Бри сел ски  спо ра зум се не мо же оба ра ти ни због ко-
руп ци је у сми слу ка ко је де фи ни ше Беч ка кон вен ци ја. Не ма 
до ка за у прак си о том кри вич ном де лу при ли ком за кљу чи ва-
ња Бри сел ског спо ра зу ма, ни ти тач не де фи ни ци је по ли тич ке 
ко руп ци је др жав них пред став ни ка у ме ђу на род ном уго вор-
ном пра ву.  

Ко нач но, Бри сел ски  спо ра зум је ап со лут но ни штав 
због при ну де и прет ње си лом у сми слу чла на 52. Беч ке кон-
вен ци је. До каз за то су број не из ја ве нај ви ших пред став ни ка 
Ре пу бли ке Ср би је у ко ји ма се на во ди да је ал тер на ти ва пот-
пи си ва њу Бри сел ског спо ра зу ма но ва вој на ак ци ја на се ве ру 
КиМ (слич на оној у Хр ват ској за вре ме гра ђан ског ра та на 
те ри то ри ји бив ше СФРЈ). Ма ње је ва жно ко би ту вој ну ак-
ци ју пред у зео или на ко ји на чин се пре ти ло Ср би ји, ва жно је 
аспек та ме ђу на род ног јав ног пра ва да је та прет ња по сто ја ла 
уочи и за вре ме пот пи си ва ња  Бри сел ског спо ра зу ма и да је у 
су прот но сти са По ве љом УН ко ја за бра њу је упо тре бу си ле. 
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DejanMirovic

BRUSSELSAGREEMENTFROM2013
ANDVIENNACONVENTION
ONTHELAWOFTREATIES

Re su me

TheViennaConventionontheLawofTreatiesfrom1969.
Wasconcludedunder theauspicesof theUN.  It isconsidered
ascodificationof international lawof treaties. Everycontract
thathasbeenconcludedby thesubjectsofpublic international
law falls under it.On the other hand, the Brussels Agreement
from2013.isacontractthathasbeenconcludedbythesubjects
ofinternationallaw,thestateofSerbiaandtheinternationalor
ganizationEU.ThisfactisprovenbythesignaturesofthePrime
MinisterofSerbiaandtheEUHighRepresentative.Thesocalled
Kosovoisnot thesubjectofpublic international law,since this
creationisnotaUNmember.TheBrusselsagreementdifferes
fromtheStabilizationandAssociationAgreementthatSerbiahas
concludedwithEUin2008.,becauseitdoesnotmentiontheRe
solution1244whenitcomestoKiM.Therefore,itcannotbesaid
thattheSerbiansidewasmisledorthattherehasbeenasigni
ficant changeof circumstances (Clausula rebus sic stantibus) .
TheBrusselsAgreement is in collisionwith the constitution of
Serbia.However,thereisnopositionoftheConstitutionalCourt
onthematter.TheBrusselsagreementcannotbebroughdown
basedoncorruptionintermsoftheViennaConvention.Thereis
noevidenceorcorrectdefinitionofthecorruptionofgovernment
officials.Finally,theBrusselsAgreementcanbeabolishedbe
causeofcoercionandthreatsintermsofArticle52oftheVienna
Convention .Theproof forthisarenumerousstatementsof the
highestrepresentativesoftheRepublicofSerbia,statingthatthe
alternativetosigningwouldbeanewmilitaryactioninnorthern
Kosovo,similartothatinCroatiainthetimecivilwarinthefor
merYugoslavia.Itislessimportantwhowouldtakethismilitary
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action,orhowSerbiawasthreaten,whatisimportantfromthe
aspectofpublicinternationallawisthatthethreatexistedbefo
reandduringthesigningoftheBrusselsAgreement,whichisin
contrarytotheUNCharter,whichprohibitstheuseofforce.
Keywords: EU, Serbia, Brussels treaty, the Vienna tion of the

Convention,internationallaw
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