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БРИ СЕЛ СКОГ СПО РА ЗУ МА*

Са же так
Рад је по све ћен ана ли зи прав не при ро де Бри сел ског спо ра-

зу ма. Усме рен је ка опре де ље њу прав не при ро де овог ак та, те по-
сле ди ца ко је мо же про из ве сти у прав ном по рет ку Ср би је. Ана ли зи 
се при сту пи ло на два ко ло се ка – ме ђу на род но прав ном и устав но-
прав ном. У јав но сти ни је по стиг ну то је дин ство у по гле ду ње го ве 
прав не при ро де у ка те го ри ја ма ме ђу на род но јав но прав них ин сти-
ту та. Сто га је у овом ра ду, у ње го вом пр вом де лу, раз ма тра но да ли 
је Бри сел ски спо ра зум ме ђу на род ни уго вор или прав ни акт на стао 
као про дукт по сре до ва ња. За кљу чак до ко га се до шло је да Бри сел-
ски спо ра зум не ис пу ња ва еле мен те за ста тус ме ђу на род ног уго во-
ра, али да сва ка ко је сте прав ни, а не по ли тич ки акт.

Бу ду ћи да је по ста вље но пи та ње устав но сти овог прав ног 
ак та, на ста ла је ди ле ма на ко ји на чин би Устав ни суд Ср би је тре-
ба ло да по сту пи. Има ју ћи у ви ду да Устав ни суд Ср би је још увек 
не ма ја сно из гра ђе ну док три нар ну осно ву при од лу чи ва њу, дат је 
кра так те о риј ски и ком па ра тив ни осврт на два ди ја ме трал но су-
прот на при сту па при ту ма че њу уста ва: док три на ори ги на ли зма и 
док три на уста ва као „раз ви ја ју ћег ста бла“. Ана ли за ком па ра тив-
не ју ри спру ден ци је на во ди на за кљу чак да по сто ји све ве ћи тренд 
при бли жа ва ња ове две док три не у прак си, али да (устав но)суд ска 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та ко је фи нан си ра Ми ни-
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045).
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кон тро ла устав но сти ни ка да не под ра зу ме ва до но ше ње од лу ка ко-
је ди рект но про тив ре че ја сној и из ри чи тој устав ној нор ми. Да кле, 
због очи глед не не у став но сти Бри сел ског спо ра зу ма, без об зи ра 
на ко јој док три нар ној осно ви ће за сно ва ти сво ју од лу ку, Устав ни 
суд не ма дру ги из бор не го да до не се од лу ку о ње го вој не у став но-
сти. 
Кључ не ре чи: Бри сел ски спо ра зум, ме ђу на род ни уго вор, акт по сре до ва-

ња, Устав Ср би је, Устав ни суд , Ко со во.

1. БРИ СЕЛ СКИ СПО РА ЗУМ У СВЕ ТЛУ 
КАРАКТЕРИСТИ КА МЕ ЂУ НА РОД НОГ УГО ВО РА

Бри сел ски спо ра зум, тј. „Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма ко ји 
ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са“ (FirstAgreementofPrinciplesGo-
verningtheNormalizationofRelations), за кљу чен 19. апри ла 2013. 
го ди не, при па да оној рет кој ка те го ри ји прав них ака та у ко ји ма су 
го то во сви еле мен ти под ло жни раз ли чи том раз у ме ва њу. Те шко је 
на пр ви по глед од ре ћи му ста тус ме ђу на род ног уго во ра, али сва ки 
иоле кон цен три са ни ји по глед уоча ва да је мо гу ће за сту па ти и став 
да Бри сел ски спо ра зум ни је ме ђу на род ни уго вор, већ са мо спо ра-
зум про ис те као из про це са по сре до ва ња Европ ске Уни је у од но си-
ма из ме ђу Ср би је и Ко со ва. 

По ђи мо пр во ло ги ком ме ђу на род ног уго вор ног пра ва.1) 
Стан дард ни еле мен ти ко ји усме ра ва ју ре зо но ва ње да ли је из ве сни 
прав ни акт ме ђу на род но јав но прав ни уго вор су: (1) ствар на са гла-
сност уго вор них стра на, (2) фор ма, (3) су бјек ти и (4) ме ђу на род но 
јав но прав ни пред мет уго ва ра ња.2)

Пр ви ути сак је, а ти че се са гла сно сти и фор ме, да је текст 
Бри сел ског спо ра зу ма ати пич но, ма да прав но до зво ље но, са ста-
вљен у два одво је на, а при том иден тич на до ку мен та. Сва ки до ку-
мент пот пи са ла је Ке трин Ештон, као Ви со ка пред став ни ца ЕУ. У 
јед ном до ку мен ту парт нер јој је пре ми јер Ср би је, док је у дру гом 
то пре ми јер Ко со ва. Пр во пи та ње ко је се на ме ће је да ли се ов де 
ра ди о би ла те рал ном или о мул ти ла те рал ном спо ра зу му? Да ли је 
пот пис Ке трин Ештон у функ ци ји уго вор не стра не или не? Јер, уко-
ли ко је сте, та да би се при ме њи ва ло оби чај но ме ђу на род но пра во 

1) Бо рис Кри во ка пић, „Ме ђу на род но пра во на по чет ку XXI ве ка“, Српскаполитичками-
сао, 3-4/2005, стр. 147-202.

2) Ми лен ко Кре ћа, Међународнојавноправо, Бе о град, 2010, стр. 83-84; Ро до љуб Етин ски, 
Међународнојавноправо, Бе о град, 2010, стр. 53; Mal colm N. Shaw, InternationalLaw, 
2003, pp. 88-92; Ant hony Aust, ModernTreatyLawandPractice, 2013, pp. 14-20.
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ме ро дав но за ме ђу на род не уго во ре у ко ји ма се као уго вор на стра на 
по ја вљу је ме ђу на род на ор га ни за ци ја, с об зи ром на то да кон вен ци-
ја о уго во ри ма из ме ђу ме ђу на род них ор га ни за ци ја ме ђу со бом или 
са др жа ва ма ни је сту пи ла на сна гу.3) Уко ли ко пак ни је, он да би се 
уго вор имао тре ти ра ти по од ред ба ма оби чај ног пра ва ко је ре гу ли-
ше ма те ри ју ме ђу на род ног уго вор ног пра ва из ме ђу ори ги нер них 
су бје ка та ме ђу на род ног пра ва (др жа ва) и/или оних ен ти те та ко ји 
има ју кр њи, аб нор мал ни или при вре ме ни ме ђу на род но прав ни су-
бјек ти ви тет. При ме на пра ви ла Беч ке кон вен ци је о уго вор ном пра ву 
из 1969. го ди не, уни вер зал ног ме ђу на род ног уго во ра чи ји је Ср би-
ја уго вор на стра на, не би ни у јед ној ва ри јан ти би ла мо гу ћа по што 
Ко со во то ни је. Да кле, без об зи ра на ста тус уго вор них стра на мо ра 
се при ме њи ва ти ме ђу на род но оби чај но пра во. Оста је пи та ње ипак, 
уко ли ко пот пис Ви со ке пред став ни це ЕУ ни је у функ ци ји уго вор не 
стра не, от куд он да он ту?

Ме ђу на род но оби чај но пра во вр ло је флек си бил но у по гле ду 
фор ме, те та ко по зна је и пи сме не и усме не уго во ре, уго во ре за кљу-
че не у јед ном или ви ше до ку ме на та, уго во ре у ко ји ма је ра спон 
пот пи сни ка од ше фа др жа ве, пре ко пре ми је ра, ми ни ста ра, ам ба са-
до ра до овла шће них ли ца, раз ли чи тих ни воа у др жав ној струк ту-
ри.4) Са мим тим, чи ње ни ца да је Бри сел ски спо ра зум пот пи сан на 
два одво је на до ку мен та, од стра не раз ли чи тих пот пи сни ка не раз-
ре ша ва ди ле му да ли је реч о ме ђу на род ном уго во ру или не. 

Ка рак те ри сти ке пот пи сни ка ипак зах те ва ју ма ло ви ше па-
жње. Пра во на за кљу чи ва ње ме ђу на род них уго во ра, lege artis, 
има ју др жа ве у пу ном ка па ци те ту и ме ђу на род не ор га ни за ци је, у 
оном ка па ци те ту у ко ме су им др жа ве чла ни це то по ве ри ле.5) Та ко-
ђе, огра ни че ни уго вор ни ка па ци тет мо гу по се до ва ти и при вре ме-
ни, кр њи су бјек ти ме ђу на род ног пра ва.

 У овом до ку мен ту са мо је за Ср би ју као су ве ре ну др жа ву 
ја сно да мо же по сту па ти у пу ном ка па ци те ту уго вор ног су бјек ти-
ви те та, док би се iustractatus оста лих уче сни ка у овој тран сак ци ји 
мо рао до дат но ту ма чи ти. Уко ли ко би смо пот пис Ви со ке пред став-
ни це ЕУ по сма тра ли као пот пис уго вор не стра не, би ло би нео п ход-
но раз мо три ти да ли је у над ле жно сти тог ран га функ ци о не ра да 
за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре. 
3) Ant hony Aust, op.cit., pp. 9-11; Oli vi er Cor ten, Pi er re Klein, “Are Agre e ments bet we en Sta-

tes and Non-Sta te En ti ti es Ro o ted in In ter na ti o nal Le gal Or der?”, u: The Law of Treaties
beyondtheViennaConvention (ed. En zo Can niz za ro), 2011, pp. 3-6.

4) Mal colm N. Shaw, op.cit., pp. 811-812.

5) Cat he ri ne Brol mann, “In ter na ti o nal or ga ni za ti ons and tre a ti es: con trac tual fre e dom and in-
sti tu ti o nal con stra int”, u: ResearchHandbookontheLawoftheInternationalOrganizations, 
(ed. Jan Klab bers, Asa Wal lend hall), 2011, pp. 285-312.
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За кљу чак у по гле ду iustractatus Ко со ва, мо же се за сни ва ти 
са мо на де таљ ној ана ли зи кон сти ту тив них еле ме на та.6) Да ли, по 
ме ђу на род ном пра ву, кр њи тј. при вре ме ни су бјек ти мо гу по се до-
ва ти из ве стан, огра ни че ни уго вор ни ка па ци тет?7) Са да шњи ста тус 
Ко со ва по сле ди ца је уну тра шњег ору жа ног су ко ба, у то ку ко га је 
ова ју жна срп ска по кра ји на за до би ла ста тус при вре ме ног ме ђу на-
род но прав ног су бјек ти ви те та. Овај ста тус обез бе ђен је при ме ном 
пра ви ла о во ђе њу уну тра шњих ору жа них су ко ба, те оби чај ним ме-
ђу на род ним пра ви ли ма о ста ту су уста ни ка као за ра ће не стра не. Са 
ста но ви шта Ср би је мо гу ће је бра ни ти став да је Ко со во још увек 
при вре ме ни су бјект ме ђу на род ног пра ва; ње гов ко нач ни ста тус тек 
тре ба да бу де ре шен. Прав ни осло нац за ова кав став Ср би је је Ре зо-
лу ци ја УН 1244. Да кле – да ли ста тус при вре ме ног су бјек ти ви те та 
обез бе ђу је iustractatus, те уко ли ко је од го вор афир ма ти ван, да ли је 
реч о ап со лут ном или огра ни че ном пра ву уго ва ра ња?

За од го вор на ово пи та ње нео п ход но је раз мо три ти ствар ни 
ста тус Ко со ва.8) По ред из ри чи тог од ри ца ња ста ту са др жа ве Ко со ву 
од стра не Ср би је, 108 др жа ва, је сте при зна ло Ко со во.9) Ко со во је 
и чла ни ца не ко ли ци не ме ђу на род них ор га ни за ци ја – Ме ђу на род-
ног мо не тар ног фон да, Свет ске бан ке, Европ ске бан ке за об но ву и 
раз вој. С дру ге стра не, Ко со во ни је при мље но у УН, Са вет Евро пе 
и ОЕБС. Од нос из ме ђу Ко со ва и спо ме ну тих европ ских ор га ни за-
ци ја ипак по сто ји. Ко со во, и по ред то га што ни је чла ни ца Са ве та 
Евро пе, је сте чла ни ца Ве не ци јан ске ко ми си је, екс перт ског са ве то-
дав ног те ла Са ве та Евро пе. ОЕБС, и по ред то га што му Ко со во 
ни је у члан ству, на Ко со ву има сво ју ми си ју.

За ана ли зу ста ту са Ко со ва ипак је нај ва жни ја ње го ва по зи ци-
ја у од но су на УН. Очи глед но је да се члан ство Ко со ва у ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма сво ди на еко ном ске ме ђу на род не ор га ни-
за ци је, али не и на по ли тич ке, од но сно оне ор га ни за ци је у ко ји ма 
је нео п хо дан ја сан ста тус чла на. У по гле ду УН је ди ни до ку мент на 
осно ву ко га се мо же ту ма чи ти став УН-а у од но су на Ко со во је Ре-
зо лу ци ја УН 1244. По ку ша ји за ме не ове ре зо лу ци је и про ме не ста-
ту са Ко со ва са ста но ви шта УН, ни су би ли успе шни. На и ме но ва ње 

6) Ant hony Aust, op.cit., p. 64.

7) Oli vi er Cor ten, Pi er re Klein, op.cit.

8) Ju re Vid mar, “In ter na ti o nal Le gal Re spon ses to Ko so vo`s Dec la ra tion of In de pen den ce”, Van-
derbiltJournalofTransnationalLaw, Vol. 42, 2009, pp. 779-851.

9) Chri stian To muschat, “Re cog ni tion of New Sta tes – The Ca se of Pre ma tu re Re cog ni tion”, u: 
KosovoandInternationalLaw:TheICJAdvisoryOpinionof22July2010, (ed. by Pe ter Hil-
pold), 2012, pp. 31-46.
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Мар ти ја Ах ти са ри ја за Спе ци јал ног УН пред став ни ка, са за дат ком 
пре го ва ра ња о ста ту су Ко со ва, ни је до не ло ре зул та те. По ла зи ште 
Ах ти са ри ја за сни ва ло се на над гле да ном су ве ре ни те ту, а не на пу-
ном су ве ре ни те ту Ко со ва. Да кле, ни та да УН ни је би ла спрем на на 
пот пу но оса мо ста ље ње Ко со ва. 

Тре нут ни ста тус Ко со ва, чак и за оне др жа ве ко је га је су при-
зна ле, не сум њи во ан ти ци пи ра чи ње ни цу да Ко со во ни је др жа ва 
у пу ном ка па ци те ту су ве ре не др жа ве, по уоби ча је ном схва та њу 
овог пој ма.10) Ко со во је у спе ци фич ном не са мо стал ном ре жи му, 
сво је вр сном об ли ку са вре ме ног про тек то ра та. Ова кав ста тус Ко-
со ва опре де љен је Ре зо лу ци јом 1244, а по ку шај про ме не ста ту са 
у си сте му УН, ман да том Спе ци јал ног УН иза сла ни ка, ни је ус пео. 
Про ме на ко ја се у ме ђу вре ме ну до го ди ла - про гла ше ње не за ви сно-
сти Ко со ва 2008., ни је до ве ла до ану ли ра ња ове ре зо лу ци је, ни de
iure, ни ти de facto. Ман дат ко ји су до 2008. у ци љу спро во ђе ња 
Ре зо лу ци је 1244 и над зо ра над Ко со вом вр ши ли УН МИК и КФОР, 
по чев од 2008. по ве рен је де лом и ЕУ, осни ва њем још јед не ми си-
је - ЕУЛЕКС-а.

Да нас на Ко со ву деј ству ју че ти ри ми си је, све че ти ри под 
окри љем Ре зо лу ци је 1244 – ми си је УН, НА ТО, ЕУ и ОЕБС. По сто-
ја ње ових ми си ја озна ча ва не са мо стал ни ста тус Ко со ва, тј. ње гов 
ста тус са вре ме ног об ли ка про тек то ра та у од но су на ме ђу на род не 
ор га ни за ци је. У ре дов ном то ку ства ри, ми си ја ме ђу на род не ор-
га ни за ци је, не кон сти ту и ше ста тус про тек то ра та. Тај ре дов ни ток 
ства ри прет по ста вља да ме ђу на род не ор га ни за ци је осни ва ју ми-
си је у др жа ва ма ко је су њи хо ве чла ни це. У том слу ча ју ми си ја је 
по сле ди ца члан ства и про ис ти че из члан ских пра ва и оба ве за др-
жа ве у од но су на ме ђу на род ну ор га ни за ци ју. Ме ђу тим, ка да је реч 
о Ко со ву, овај ен ти тет се не на ла зи у ста ту су чла ни це ни у јед ној 
од ових ор га ни за ци ја. Са мим тим ин ге рен ци је ми си ја ни су у оства-
ре њу члан ских пра ва, већ у над зи ра њу и кон тро ли, на на чин ко ји 
ни је при хва тљив за су ве ре не др жа ве. Чи ње ни ца да су све ми си је 
и да ље на Ко со ву ука зу је на то да је став ме ђу на род не за јед ни це 
да Ко со во још увек ни је зре ло за пот пу ну са мо стал ност. Ни јед на 
су ве ре на др жа ва не би до зво ли ла та ко ду бо ки уплив у све гра не 
вла сти од стра не ме ђу на род них ор га ни за ци ја са ко ји ма ни је у фор-
мал но прав ној спре зи. Но, с дру ге стра не, све оне су усме ре не ка 
оја ча ва њу Ко со ва за бу ду ћи ста тус пот пу но са мо стал не, су ве ре не 
др жа ве.

10) En ri co Mi la no, op.cit.; Wil li am Tho mas Wor ster, “Law, Po li tics and the Con cep tion of the 
Sta te in Sta te Re cog ni tion The ory”, BostonUniversity InternationalLawJournal, Vol. 27, 
No. 1, pp. 115-171.
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Став Ср би је о не при зна ва њу Ко со ва као др жа ве, рав но прав-
ног чла на ме ђу на род не за јед ни це је сте под у прт и ствар ним ста ту-
сом Ко со ва.11) Су штин ска раз ли ка је у пер цеп ци ји бу ду ћег ста ту са 
Ко со ва – Ср би ја не же ли ње го во пот пу но оса мо ста ље ње, док др-
жа ве ко је су му да ле при зна ње и ме ђу на род не ор га ни за ци је ко је га 
над зи ру све ко ра ке пред у зи ма ју упра во у прав цу пот пу ног оса мо-
ста ље ња Ко со ва. Бри сел ски спо ра зум, сто га, тре ба раз у ме ва ти као 
је дан део про це са раз ре ше ња бу ду ћег ста ту са Ко со ва. 

С об зи ром на ова ко пред ста вље ни ста тус Ко со ва по треб но 
је вра ти ти се на те му Бри сел ског спо ра зу ма, од но сно раз ма тра ња 
да ли Ко со во мо же да бу де стра на уго вор ни ца ме ђу на род ног уго-
во ра. При вре ме ни ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет уста ни ка као 
ра ту ју ће стра не, од но сно ло кал них вла сти у гра ђан ском ра ту ан-
ти ци пи ра у се би iustractatus огра ни чен rationaemateriae са мо на 
оне те ме ко је су у функ ци ји ста ту са при вре ме ног су бјек ти ви те та. 
Сход но то ме, Ко со во би се мо гло по ја ви ти као уго вор на стра на ме-
ђу на род ног уго во ра чи ји је пред мет раз ма тра ње оних пи та ња ко ја 
су у функ ци ји ре гу ли са ња ста ту са би ло ме ђу на род но јав но прав ног 
ста ту са Ко со ва, би ло ме ђу на род но при ват но прав них пи та ња ста-
нов ни ка Ко со ва. Са ма чи ње ни ца за кљу че ња ме ђу на род ног уго во ра 
из ме ђу Ср би је и Ко со ва не зна чи ipsofacto и при зна ње Ко со ва као 
са мо стал не, су ве ре не др жа ве од стра не Ср би је. 

До са да шња ана ли за о ствар ном ста ту су Ко со ва не ис цр пљу-
је се са мо у за кључ ку да и не при зна то Ко со во мо же би ти уго вор на 
стра на ме ђу на род ног уго во ра, по сред ством ста ту са при вре ме ног 
ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та. Ста тус при вре ме ног ме ђу на-
род но прав ног су бјек ти ви те та Ко со ва су штин ски опре де љу је ма те-
ри ју о ко јој та кав ен ти тет уоп ште мо же пре го ва ра ти, од но сно сам 
пред мет прав ног ак та. И упра во у раз ма тра њу по след њег еле мен та 
кроз ко ји је по треб но про пу сти ти ар гу мен та ци ју пој ма ме ђу на род-
ног уго во ра – ме ђу на род но јав но прав ни пред мет уго во ра, до ла зи-
мо до фи нал ног ста ва pro или contra за кључ ка да ли је Бри сел ски 
спо ра зум ме ђу на род ни уго вор. Да кле, да ли је ма те ри ја ко ја се тре-
ти ра у овом до ку мен ту ма те ри ја ме ђу на род ног јав ног пра ва? Од го-
вор је јед но знач но – не.

Пред мет Бри сел ског спо ра зу ма ни је из ра жен ни у фор ми 
сти пу ли са ња ре ци проч них пра ва и оба ве за уго вор них стра на, ни ти 
је у до ме ну ме ђу на род ног јав ног пра ва. Пред мет овог уго во ра ни је 
при зна ње Ко со ва, те као по сле ди ца то га раз ра да уну тра шњег уре-
ђе ња но во фор ми ра не др жа ве.

11) He nry H. Per ritt Jr., “Fi nal Sta tus for Ko so vo”, Chicago-KentLawReview, Vol. 80, Iss. 1, 
2005, pp. 3-27.
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 Од ред бе овог прав ног ак та не сум њи во при па да ју ма те ри ји 
устав ног пра ва и је ди но се мо гу ту ма чи ти у ка те го ри ја ма устав ног 
пра ва. Си ту а ци ја би би ла пот пу но ја сна да је Ср би ја при зна ла Ко-
со во, те по том при сту пи ла ре гу ли са њу по ло жа ја Ср ба у но во фор-
ми ра ној др жа ви. У том слу ча ју мо гли би смо го во ри ти о Бри сел ском 
спо ра зу му као ме ђу на род ном уго во ру и ефек ти ма ко је про из во ди 
на ме ђу на род ној сце ни. Ка ко Ср би ја, ме ђу тим, из ри чи то од ри че 
при зна ње Ко со ву, а пред мет Бри сел ског спо ра зу ма об у хва та и не ке 
од ти пич них пре ро га ти ва др жа ве, оста је ди ле ма да ли се уоп ште 
мо гло ући у сти пу ли са ње од ре да ба о по ли ци ји и суд ству у ен ти те ту 
ко ме се из ри чи то од ри че ста тус др жа ве.

2. БРИ СЕЛ СКИ СПО РА ЗУМ ПО СМА ТРАН  
КАО ПРАВ НИ АКТ НА СТАО  

ИЗ ПРО ЦЕ СА ПО СРЕ ДО ВА ЊА

Бу ду ћи да ни је ме ђу на род ни уго вор, по ста је ја сно да је Бри-
сел ски спо ра зум прав ни акт на стао из про це са по сре до ва ња, ко ји 
је во ди ла ЕУ из ме ђу Ср би је и Ко со ва. По сре до ва ње Ви со ког пред-
став ни ка ЕУ је сте у осно ви би ло усме ре но ка то ме да до ве де од-
но се до ни воа ко ји ће омо гу ћи ти од ле ђа ва ње за ле ђе них од но са, са 
тен ден ци јом да љег ото пља ва ња.

ЕУ је пре у зе ла од УН функ ци ју по сре до ва ња. Не у спех пред-
став ни ка УН Мар ти ја Ах ти са ри ја, с јед не стра не, и тен ден ци ја Ср-
би је да се при бли жа ва ЕУ, до ве ле су до то га да те шку те му од но са 
Ср би је и Ко со ва пре у зме ЕУ. Ти ме се Ср би ја ли ши ла окви ра ко ји 
је за Ко со во кре и ра ла уни вер зал на ор га ни за ци ја УН Ре зо лу ци јом 
1244. 

Ка да се Бри сел ски спо ра зум по сма тра као про дукт про це са 
по сре до ва ња, он да по ста је ја сно и за што је фор ма не у о би ча је на и 
ко ја је функ ци ја и прав на сна га пот пи са Ке трин Ештон на овом до-
ку мен ту. Чи ње ни ца по сто ја ња два одво је на до ку мен та исте са др-
жи не, ука зу је на ствар ну за тег ну тост од но са из ме ђу глав них пре-
го ва ра ча, а по но вље ни пот пис пред став ни це ЕУ ње ну по сред нич ку 
уло гу. 

Про дукт по сре до ва ња - спо ра зум, у прав но тех нич ком сми-
слу ко рект но је тер ми но ло шки од ре ђен. Тер мин спо ра зум мо же би-
ти у функ ци ји си но ни ма уго во ра, али и не мо ра. У овом слу ча ју не 
би би ло при хва тљи во упо тре би ти тер мин Бри сел ски уго вор, док 
спо ра зум аде кват но ука зу је на из во ри ште овог до ку мен та – са гла-
сност во ља, али и на ње го ву прав ну сна гу, те по сле ди це ко је мо же 
про из ве сти.
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Чи ње ни ца је да спо ра зум као про дукт по сре до ва ња ни је 
прав но оба ве зу ју ћи акт. Он не под ле же ни ти прав но ства ра ју ћој 
про це ду ри ме ђу на род но прав них нор ми, ни ти се ту ма чи при ме ном 
пра ви ла о ту ма че њу ме ђу на род них уго во ра, те се ни пра ви ла о од-
го вор но сти и санк ци о ни са њу у слу ча ју кр ше ња не при ме њу ју на 
њих. Сто га, спо ра зум је сте фор ма ко ја је у свим сво јим ка рак те ри-
сти ка ма на ни жем ни воу прав не сна ге. Ње го ва сна га су штин ски 
по чи ва на ствар ној опре де ље но сти стра на у пре го во ри ма, а не на 
ње го вој прав ној при ро ди.

Ова ко при ка за не ка рак те ри сти ке спо ра зу ма као про дук та 
по сре до ва ња, мо ра ју би ти ускла ђе не и са пред ме том око ко га се 
по сре до ва ње во ди ло. Чи ње ни ца да кре и ра ње спо ра зу ма не про ла-
зи кроз ду го трај ну и зах тев ну про це ду ру кре и ра ња ме ђу на род ног 
уго во ра мо ра да бу де упа ре на и са пред ме том ко ји ре гу ли ше. Да-
кле, те ме ко је су у до ме ну устав ног пра ва и ко је мо гу ути ца ти на 
при ме ну уста ва као нај ви шег прав ног ак та др жа ве не би мо гле да 
бу ду сти пу ли са не у до ме ну ме ђу на род ног пра ва, дру га чи јом прав-
ном фор мом сем ме ђу на род ним уго во ром. Ов де до дат но вре ди 
под се ти ти на члан 16 Уста ва Ср би је и од ред бу да по твр ђе ни ме ђу-
на род ни уго во ри мо ра ју би ти у скла ду са Уста вом.

Бри сел ски спо ра зум је сте још је дан по ку шај од би ја ња Ср би-
је да уђе у ре гу ли са ње ста ту са Ко со ва на ме ђу на род ној сце ни, као 
рав но прав ног чла на ме ђу на род не за јед ни це. Ин ге рен ци је ко је су 
по ве ре не Ко со ву Бри сел ским спо ра зу мом још увек ни су до вољ не 
за пот пу но при зна ва ње Ко со ва као су ве ре не др жа ве, али је су на 
тра си за цр та ној Ах ти са ри је вим пла ном, као и за да ци ма све че ти ри 
ми си је ко је тре нут но де лу ју на Ко со ву – а то је по сте пе ни пут ка 
пот пу ном оса мо ста ље њу.

Бри сел ски спо ра зум акт је у до ме ну уну тра шњег пра ва. Та-
кав за кљу чак не ми нов но отва ра пи та ња да ли је Ср би ја у фор ми 
спо ра зу ма на ста лог у про це су по сре до ва ња сме ла да до го во ри то 
што је до го во ри ла, од но сно да ли Бри сел ски спо ра зум под ло же 
устав но суд ској кон тро ли. 

3. ДОК ТРИ НАР НЕ ОСНО ВЕ ТУ МА ЧЕ ЊА УСТАВА 
– ТЕ О РИЈ СКИ И КОМ ПА РА ТИВ НИ ОСВРТ

При од лу чи ва њу о устав но сти Бри сел ског спо ра зу ма, Устав-
ни суд Ср би је сво ју од лу ку мо же да за сну је на јед ној од две док-
три не. С јед не стра не, док три на ори ги на ли зма (OriginalismDoctri-
ne) под ра зу ме ва да се при од лу чи ва њу о устав но сти спор ног ак та 
Устав ни суд ру ко во ди до слов ним ту ма че њем устав ног тек ста и из-
вор ним на ме ра ма ње го вих кре а то ра. Реч је о док три ни на ста лој у 
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САД ко ја је и да ље до ми нант на у прак си ње ног Вр хов ног су да. С 
дру ге стра не, док три на уста ва као „раз ви ја ју ћег ста бла“ (TheLiving
TreeDoctrine) под ра зу ме ва кре а тив но и ево лу тив но чи та ње устав-
ног тек ста ко је сво је упо ри ште за сни ва на ана ли зи устав не ствар-
но сти. Реч је о док три ни на ста лој у Ка на ди од лу ком Edwardsv.At-
torneyGeneralforCanadaиз 1929. го ди не, по зна ти јој каоPersons
case. Овај слу чај је тре ба ло да от кло ни ди ле му да ли је и же на ма 
при зна то пра во да бу ду име но ва не у Се нат. На и ме, пре ма устав ном 
тек сту из 1867. го ди не, у од ре ђе њу Се на та је нео д ре ђе но ста ја ло 
да је „осо ба ма“ (persons) до зво ље но да бу ду ње го ви чла но ви, што 
је отва ра ло ди ле му да ли се и же не мо гу под ве сти под по јам „осо-
бе“. Пре ма Суд ском Од бо ру Тај ног са ве та (JudicialCommitteeofthe
PrivyCouncil) „Акт о Бри тан ској Се вер ној Аме ри ци (BritishNorth
AmericaAct, 1867) је у Ка на ди за са дио жи во др во, ко је је спо соб но 
да ра сте и да се раз ви ја у окви ру сво јих при род них мо гућ но сти. 
Циљ ово га ак та је био да до де ли устав Ка на ди. По пут свих пи са-
них уста ва и он је био пред мет раз во ја пу тем упо тре бе и кон вен-
ци ја“.

Основ ни ар гу мент ко ји се ис ти че у при лог ори ги на ли зма је 
ње го ва за сно ва ност на прин ци пу су ве ре но сти на ро да. Во ља на ро да 
ко ја је из вор но из ра же на у устав ним од ред ба ма оба ве зу је све вре ме 
тра ја ња уста ва. Уко ли ко би су ди је мо гле да иг но ри шу устав не нор-
ме, при пи су ју ћи им не ко сло бод ни је зна че ње, до ве де но до ап сурд-
но сти, та ква прак са би оправ да ва ла и иг но ри са ње суд ске вла сти, 
бу ду ћи да су и ње на овла шће ња за сно ва на на том уста ву.12) Има ју-
ћи у ви ду да су ре ви зи о не про це ду ре уста ва, по пра ви лу, ра зум но 
по ста вље не, са вре ме не ге не ра ци је ни су оба ве за не „мр твом ру ком 
про шло сти“, јер, у слу ча ју за ста ре ло сти устав ног тек ста, ње га је 
мо гу ће при ла го ди ти ствар но сти по сред ством уста вом пред ви ђе ног 
по ступ ка ње го ве ре ви зи је.13)

У аме рич кој те о ри ји се на гла ша ва ју три вр ли не док три не 
ори ги на ли зма.14) Пр во, ју ри спру ден ци ја из вор них на ме ра „оче ва 
осни ва ча“ не до пу шта по ли ти за ци ју устав ног пра ва. Дру го, ова 
док три на до при но си очу ва њу де мо крат ског ле ги ти ми те та, јер је 
са мо из вор но зна че ње уста ва до би ло са гла сност гра ђа на. Тре ће, 
прак са ори ги на ли зма до при но си очу ва њу уста ва као „до ку мен та 
фик си ра ног и прав но оба ве зу ју ћег зна че ња“, и спре ча ва „фи ло зоф-

12)  Jef frey Gol dsworthy, “Con sti tu ti o nal In ter pre ta tion: Ori gi na lism”, PhilosophyCompass, 4/4, 
2009, p. 687.

13)  Ibidem.

14)  Ro bert Post, Re va Si e gel, “Ori gi na lism as a Po li ti cal Prac ti ce: The Right`s Li ving Con sti tu-
tion”, FordhamLawReview, Vol. 75, Iss. 2, 2006, pp. 552-554.
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ски аван ту ри зам“ као мо гућ ност не пре ста не про ме не „ко ло ри та“ 
уста ва.15)

Озбиљ ни ар гу мен ти се из но се и у при лог док три не тра га-
ња за „жи вим“ уста вом. Жи ви устав је ко ва ни ца ко ја основ ни за-
кон др жа ве до жи вља ва по пут ор га ни зма ко ји се раз ви ја и по ста је 
пред мет ту ма че ња на до ла зе ћих ге не ра ци ја. Устав се мо ра флек си-
бил но ту ма чи ти да би се при ла го ђа вао про ме њи вим дру штве ним 
окол но сти ма. Уз гред, кре а тив но ту ма че ње је не ми нов ност на по љу 
устав ног пра ва, јер су устав не од ред бе до брим де лом нео д ре ђе не, 
ви ше сми сле не и не ја сне.16)

Пред ност овог ста но ви шта је у то ме што омо гу ћа ва не пре-
ста ну ак ту ел ност устав ног тек ста, јер га раз вој но ту ма че ње чи ни 
при ме њи вим и у про ме њи вим дру штве ним окол но сти ма. За го вор-
ни ци док три не ево лу и ра ју ћег уста ва ис ти чу да се од ред бе уста ва 
не сме ју чи та ти „као по след ња во ља и те ста мент да он то за и ста 
не би и по стао“17). Устав тре ба ту ма чи ти на на чин да се од ње го-
вог тек ста не пре ста но са чи ња ва нај бо љи мо гу ћи акт у по сто је ћим 
окол но сти ма.18) С дру ге стра не, ори ги на ли сти по ла зе од те зе да би 
та кав при ступ дао пре ви ше мо ћи су ди ја ма ко ји би мо гли да ме ња-
ју устав у скла ду са соп стве ним по ли тич ким иде о ло ги ја ма, ми мо 
ре ви зи о не про це ду ре. Бу ду ћи да ни је фор мал но про ме њен, устав 
и да ље има оно зна че ње као у тре нут ку свог до но ше ња. У при лог 
од бра не док три не „раз ви ја ју ћег ста бла“ ис ти че се још и то да тре ба 
пра ви ти раз ли ку из ме ђу зна че ња уста ва и ње го ве при ме не. Ле ги-
тим но је ме ња ти при ме ну устав них нор ми, јер се ме ња ју и окол но-
сти у ко ји ма се устав при ме њу је.19)

У до са да шњој устав ној прак си рет ки су чи сти мо де ли при-
ме не јед не од ове две док три не у ту ма че њу уста ва. Нај до след ни ја 
при ме на док три не ори ги на ли зма од ли ку је САД. У Аустра ли ји до-
ми ни ра „уме ре ни ори ги на ли зам“ или „ле га ли зам“ пре ма ко ме се 
ре чи уста ва ту ма че са исто вет ним зна че њем ко је су оне има ле у 
тре нут ку до но ше ња овог ак та. Ова кав при ступ ни је пот пу но до-
сле дан, јер се ипак пра ви раз ли ка из ме ђу зна че ња тер ми на ко ја су 
не про ме њи ва, и њи хо ве при ме не ко ја се ме ња у скла ду са про ме-
ње ним окол но сти ма. Не мач ки Са ве зни устав ни суд сво је од лу ке 
за сни ва на не пи са ним прин ци пи ма, устав ном тек сту, прак си не-

15)  Ibidem, 554.

16)  Jef frey Gol dsworthy, op.cit., p. 689.

17)  Hun ter v. So ut ham (1984).

18)  Ja mes Fle ming, “Li ving Ori gi na lism and Li ving Con sti tu ti o na lism as Mo ral Re a dings of the 
Ame ri can Con sti tu tion”, BostonUniversityLawReview, Vol. 92, 2012, pp. 1176-1177.

19)  Ibidem, p. 690.
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мач ког кон сти ту ци о на ли зма, исто ри ји уста ва, суд ским пре це ден-
ти ма, те о риј ским ста во ви ма, као и ма те ри ја ли ма ком па ра тив ног и 
ме ђу на род ног ка рак те ра. Из вор не на ме ре уста во пи са ца у прак си 
са ве зног Устав ног су да су од се кун дар ног зна ча ја.

На су прот ном по лу је ју ри спру ден ци ја ка над ског Вр хов ног 
су да ко ји оста је при вр жен док три ни „раз ви ја ју ћег ста бла“. Ипак, 
ова док три на се не при ме њу је пот пу но до след но ни у са мој Ка на-
ди. По сто је два из у зет ка, је дан оп штег ка рак те ра, а дру ги кон крет-
ног. Пр во, „те о ри ја `развијајућег стабла` ни ка да ни је ко ри шће на да 
би у пот пу но сти тран сфор ми са ла до ку мент или до пи са ла од ред бу 
ко ја из вор но ни је би ла при хва ће на. Би ло би не при ме ре но и опа сно, 
ка да би суд на тај на чин мо гао да ме ња устав др жа ве“.20) Дру го, 
кон кре тан из у зе так од ове док три не од но си се на пра ва до мо ро да-
ца, јер се по ла зи од ста но ви шта да је исто ри ја де тер ми ни шу ћа на 
том по љу.21) На и ме, устав на ре ла ци ја ко ја је уста но вље на из ме ђу 
до мо ро да ца и Кру не у јед ном исто риј ском тре нут ку сма тра се не-
про ме њи вом.

Као уоста лом и у суд ској прак си, и у те о ри ји је све ви ше оних 
ко ји за го ва ра ју по ми ре ње ове две су прот ста вље не док три не. По-
сто је број не ва ри јан те ори ги на ли зма, али сви ма њи ма је за јед нич-
ко од ба ци ва ње кре а тив ног и мо рал ног чи та ња устав ног тек ста.22) 
Ту ма че ње уста ва се све ви ше до жи вља ва као про цес ис тра жи ва ња 
и оства ри ва ња нај бо љег раз у ме ва ња по сто је ћих устав них зах те ва. 
Да кле, уме ре ни ори ги на ли зам је кон цепт ко ји мо же оправ да ти све, 
због че га се ова док три на зна чај но при бли жа ва рас те гљи вом ево-
лу тив ном ту ма че њу уста ва.23)

4. БРИ СЕЛ СКИ СПО РА ЗУМ – ПО ЛИ ТИЧКИ 
ИЛИ (НЕ)УСТАВ НИ ПРАВ НИ АКТ?

Бу ду ћи да Бри сел ски спо ра зум не ма обе леж ја ме ђу на род ног 
уго во ра по ста вља се пи та ње да ли је реч о ак ту ко ји под ле же оце ни 
устав но сти од стра не Устав ног су да. Пре ма зва нич ни ци ма Ре пу-
бли ке Ср би је, Бри сел ски спо ра зум је по ли тич ки акт ко јим је Вла да 
оства ри ла сво је устав но овла шће ње на во ђе ње уну тра шње по ли-
ти ке у ци љу ре ша ва ња ко сов ског про бле ма. Бри сел ски спо ра зум 
је, пре ма ре чи ма Ми ни стра прав де Ни ко ле Се ла ко ви ћа, са мо јед на 

20) R. v. Pro sper (1994).

21) John Bor rows, “(Ab)Ori gi na lism and Ca na da`s Con sti tu tion, SupremeCourt LawReview, 
Vol. 58, 2012, p. 358.

22) Ja mes Fle ming, op.cit., p. 1174.

23) Ja mes Fle ming, op.cit., p. 1179.
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од фа за ду го трај ног про це са кон сти ту и са ња су штин ске ауто но ми је 
на Ко сме ту, а од лу чи ва њем о ње го вој устав но сти Устав ни суд би 
на се бе пре у зео уло гу Вла де Ср би је за утвр ђи ва ње и во ђе ње по ли-
ти ке.24) Ипак, нај зна чај ни ја име на на ше устав но прав не на у ке су се 
сло жи ла о то ме да је Бри сел ски спо ра зум прав ни акт и да Устав ни 
суд тре ба да од лу чу је о ње го вој устав но сти.25) На и ме, спо ра зум је 
на стао као не фор мал ни пи са ни по ли тич ки до го вор „а он да је ње-
го ва са др жи на до би ла спо ља шњу фор му оп штег ак та Вла де, под 
име ном `закључак`, и оп штег ак та На род не скуп шт ине`, под име-
ном `одлука`. Та ко је Спо ра зум по стао са став ни део ова два оп шта 
ак та из но мен кла ту ре оп штих ака та по зи тив ног пра ва, а то зна чи 
да је спо ра зум по стао оп шти акт по зи тив ног пра ва Ре пу бли ке Ср-
би је ко ји има оп ште деј ство“.26) Да ни је та ко, овај спо ра зум не би 
про из во дио прав но деј ство. Но, на осно ву ње га је до нет чи тав низ 
по је ди нач них прав них ака та ко ји ма се у ре ал ност пре та чу ре ше-
ња до го во ре на у Бри се лу.27) Сто га, Бри сел ски спо ра зум је не спор но 
оп шти прав ни акт и под ле же кон тро ли устав но сти.

Ле ти ми чан и по вр шан осврт на Бри сел ски спо ра зум је до-
во љан да се уочи да је ње го ва са др жи на не дво сми сле но у су прот-
но сти са Уста вом Ср би је. Пр во, Бри сел ски спо ра зум пред ви ђа 
обра зо ва ње За јед ни це ве ћин ских срп ских оп шти на на Ко со ву чи ји 
ће ста тус би ти за јем чен ме ро дав ним пра вом и устав ним пра вом. 
Са рад ња оп шти на ко је кон сти ту и шу За јед ни цу на ко лек тив ној 
при ме ни овла шће ња оства ри ва ће се у скла ду са над ле жно сти ма у 
Европ ској по ве љи о ло кал ној са мо у пра ви и ко сов ским за ко ном. За-
јед ни ца оп шти на ће оства ри ва ти и дру ге над ле жно сти ко је јој до-
де ле цен трал не вла сти. По сма тра ју ћи у це ли ни по ме ну та ре ше ња 
ја сно је да је реч о цен трал ној вла сти и устав ном пра ву Ко со ва, а 
не о Уста ву Ре пу бли ке Ср би је. Бри сел ски спо ра зум ус по ста вља га-
ран ти је за шти те Ср ба као на ци о нал не ма њи не у окви ру ко сов ског 
устав ног си сте ма.

Дру го, Бри сел ски спо ра зум уста но вља ва је дин стве ну по ли-
ци ју, под на зи вом Ко сов ска по ли ци ја, уз пред ви ђа ње ин сти ту ци-
о нал ног јем ства да ће че ти ри ве ћин ске срп ске оп шти не на се ве ру 
има ти ре ги о нал ног ко ман дан та по ли ци је из ре да ко сов ских Ср ба 

24) Ни ко ла Се ла ко вић, „Устав ни суд да се про гла си не на дле жним за Бри сел ски спо ра зум“, 
Политика, 25. 06. 2014. го ди не.

25)  Рат ко Мар ко вић, „За што је Бри сел ски спо ра зум не у ста ван?“, Печат бр. 324, 27. 06. 
2014, стр. 60-63; Вла дан Пе тров, „Шет ња по Бри се лу са Уста вом Ср би је ̀ под миш ком`“, 
Печат бр. 325, 04. 07. 2014, стр. 63-65; Ко ста Ча во шки, „Ве ли ко ве ће до ви тљи вих љу-
ди“, Печат бр. 324, 27. 06. 2014, стр. 64-67.

26)  Рат ко Мар ко вић, op.cit., стр. 60-61.

27) Ви де ти: Ко ста Ча во шки, op.cit., стр. 66.
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ко га име ну је Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва Ко со ва. При 
то ме, са став Ко сов ске по ли ци је на се ве ру Ко со ва од го ва ра ће ет-
нич ком са ста ву че ти ри ве ћин ски срп ске оп шти не. Реч је о „за о-
кру жи ва њу мо но по ла си ле као су штин ског еле мен та су ве ре но сти 
Ко со ва“28), што је у ди рект ној су прот но сти са Уста вом Ср би је ко ји 
пред ви ђа да су од бра на и без бед ност у ис кљу чи вој над ле жно сти 
Ре пу бли ке Ср би је (чл. 97, т. 4).

Тре ће, пред ви ђе но је ин те гри са ње суд ске вла сти ко ја ће 
функ ци о ни са ти у окви ру је дин стве ног прав ног си сте ма Ко со ва. 
Га ран ти је ко је тре ба да обез бе де уче шће Ср ба у ко сов ском пра во-
суд ном си сте му пред ста вља ју уоби ча је не ме ха ни зме за шти те на-
ци о нал не ма њи не у упо ред ном пра ву. Реч је о пре пу шта њу суд ске 
вла сти Ре пу бли ци Ко со во чи ме се ди рект но кр ши ви ше од ре да ба 
Уста ва Ср би је. По ме ни мо да је та кво ре ше ње у су прот но сти са на-
че лом је дин ства прав ног по рет ка (чл. 4, ст. 1), је дин ства и не де љи-
во сти те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је (чл. 8, ст. 1), је дин стве но сти 
суд ске вла сти на це лој те ри то ри ји Ср би је (чл. 142, ст. 1).

Че твр то, утвр ђе но је да се у оп шти на ма на се ве ру 2013. го ди-
не ор га ни зу ју ло кал ни из бо ри у скла ду са ко сов ским за ко ном и ме-
ђу на род ним стан дар ди ма. Ни јед ном реч ју не по ми њу се про пи си 
Ре пу бли ке Ср би је, иако је Устав пред ви део је дин стве ност прав ног 
по рет ка у ко ме по сто ји ис кљу чи во је дан но си лац за ко но дав не вла-
сти, На род на скуп шти на. Ор га ни зо ва ње ло кал них из бо ра у скла ду 
са прав ним про пи си ма ко је не по зна је устав ни си стем Ср би је још 
јед на је по твр да о пре пу шта њу свих пре ро га ти ва вла сти Ре пу бли ци 
Ко со во.

5. ЗА КЉУ ЧАК

 Два су прав ца ко ја би Устав ни суд мо гао да сле ди при ли-
ком од лу чи ва ња о устав но сти Бри сел ског спо ра зу ма. Уко ли ко се 
при кло ни док три ни ори ги на ли зма и до слов ном ту ма че њу устав-
ног тек ста, за да так Устав ног су да је јед но ста ван, јер је Бри сел ски 
спо ра зум очи глед но не у ста ван прав ни акт. Но, уко ли ко бу де сле дио 
док три ну уста ва као „раз ви ја ју ћег ста бла“, тра га ју ћи за ре ал ним 
уста вом, за да так Устав ног су да ће би ти уне ко ли ко ком пли ко ва ни-
ји. У до но ше њу ко нач не од лу ке, пре ма овој док три ни, Устав ни суд 
би се мо гао ру ко во ди ти чи ње ни цом да Ср би ја, већ ви ше од јед не 
де це ни је, не оства ру је сво ја су ве ре на пра ва на Ко сме ту и да је за-
кљу чи ва ње Бри сел ског спо ра зу ма са мо упо до бља ва ње прав ног са 

28)  Вла дан Пе тров, op.cit., 62-63.
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фак тич ким ста њем. Ипак, ка ко је ком па ра тив на ана ли за по ка за ла, 
док три на уста ва као „раз ви ја ју ћег ста бла“ има сво ја огра ни че ња. 
Без об зи ра на то што ова док три на под ра зу ме ва при ла го ђа ва ње 
уста ва про ме њи вим дру штве ним окол но сти ма, ње на при ме на у 
по ступ ку (устав но)суд ске кон тро ле устав но сти ни ка да не зна чи и 
до но ше ње од лу ке ко ја би про тив ре чи ла из ри чи том сло ву устав ног 
тек ста. Да кле, до не та од лу ка не сме би ти contraconstitutionem, и у 
том сми слу кре а тив но чи та ње устав них нор ми у ци љу при ла го ђа-
ва ња дру штве ној ствар но сти мо же да по при ми са мо об лик раз ви-
ја ња и мо дер ни зо ва ња устав ног тек ста, али не и ње го вог пре пра-
вља ња.

Бу ду ћи да је Устав Ср би је ре ла тив но нов акт и да се су-
штин ски ни су про ме ни ле дру штве не окол но сти, јер и у тре нут ку 
до но ше ња овог ак та Ср би ја ни је вр ши ла сво ја су ве ре на пра ва на 
Ко сме ту, не по сто ји оправ да ње да се Устав ни суд оглу ши о из ри-
чи то устав но ре ше ње и при ме ни ево лу тив но ту ма че ње. Уоста лом, 
не мо же се оче ки ва ти од Устав ног су да, да до но си од лу ке constra
constitutionem и пре кра ја те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. Та ква од-
лу ка тре ба да бу де на по ли тич ким ор га ни ма, ко ји би, у слу ча ју да 
за сту па ју та кво гле ди ште, мо ра ли отво ре но да се упу сте у крај ње 
не из ве сну аван ту ру про ме не уста ва.

Прем да је реч о две ди ја ме трал но су прот не док три не ко је би 
Устав ни суд мо гао да сле ди у до но ше њу од лу ке о не у став но сти 
Бри сел ског спо ра зу ма, ко нач ни епи лог би мо рао би ти исто ве тан 
без об зи ра на ње го во док три нар но опре де ље ње. Бу ду ћи да је реч о 
од ри ца њу од свих пре ро га ти ва вла сти на Ко сме ту, Устав ни суд Ср-
би је не ма дру ги из бор не го да утвр ди не у став ност Бри сел ског спо-
ра зу ма. Ар гу мент у при лог те зи да је Бри сел ски спо ра зум са мо јед-
на фа за у пост пуп ку кон сти ту и са ња су штин ске ауто но ми је у овој 
ју жној срп ској по кра ји ни не при хва тљив је. На и ме, уста но вља ва ње 
су штин ске ауто но ми је на Ко сме ту би тре ба ло да сле ди по уста вом 
пред ви ђе ном по ступ ку. Но, бу ду ћи да Бри сел ски спо ра зум пред-
ви ђа пре но ше ње свих др жав них функ ци ја на Ко со во, ап сурд но је 
и по ми ња ти су штин ску ауто но ми ју, јер је она обе сми шље на на кон 
ова ко кон ци пи ра ног ре ше ња ко сов ског про бле ма. Ме ђу тим, ако је 
већ ак ту ел на по ли тич ка власт опре де ље на на та кав на чин, она би 
то са свим отво ре но и тре ба ло да при зна, а у то ме ће је под ста ћи и 
Устав ни суд уко ли ко бу де на ви си ни свог за дат ка и до не се је ди но 
мо гу ћу од лу ку, од лу ку о не у став но сти Бри сел ског спо ра зу ма.
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Dar ko Si mo vic, Ti ja na Sur lan

(NON)LE GAL NA TU RE  
OF THE BRUS SELS AGRE E MENT

Resume
In this ar tic le, the aut hors di scuss the le gal na tu re of the Brus sels 

Agre e ment. The main pur po se was to de fi ne its le gal na tu re and thus its 
im pli ca ti ons on the le gal system of the Re pu blic of Ser bia. The analysis 
com ple ted is two fold – from the aspect of In ter na ti o nal Pu blic Law and 
ac cor ding to Con sti tu ti o nal Law. Cur rently, the re is no pre va i ling po-
int of vi ew re gar ding its le gal na tu re in the light of In ter na ti o nal Pu blic 
Law. The re fo re, the first part of this pa per de als with the is sue of whet-
her the Brus sels Agre e ment is an in ter na ti o nal tre aty or just a le gal act 
re sul ted from in ter na ti o nally-led me di a tion. The con clu sion is that the 
Brus sels Agre e ment do es not me et the cri te ria to be de e med an in ter-
na ti o nal tre aty. Ho we ver, it is a le gal act but not a pu rely po li ti cal act. 

Whi le analyzing whet her the Agre e ment do form an in ter na ti o nal 
tre aty, all con sti tu ti ve in ter na ti o nal tre aty ele ments we re ela bo ra ted. As 
for the con clu sion main po ints sho uld be un der li ned: form of the Agre-
e ment, as well as the le gal stan ding of sig na to ri es sho uld be in ter pre ted 
in ac cor dan ce with the cu sto mary in ter na ti o nal law. Ko so vo, whet her 
tre a ted as an in de pen dent co un try or tem po rary, non-de fi ned su bject 
of in ter na ti o nal law co uld be mem ber-party of the in ter na ti o nal tre aty. 
Ne vert he less, Brus sels Agre e ment do es not pre sent an in ter na ti o nal tre-
aty sin ce its su bject mat ter is not in the fi eld of the In ter na ti o nal Pu blic 
Law, but rat her in the fi eld of Con sti tu ti o nal Law. Thus, as for the con-
clu sion, it is cla ri fied that the Agre e ment is pro duct of the me di a tion. 
Es sen tial is sue on be half of Re pu blic of Ser bia that has emer ged from 
this pro cess is whet her Ser bian po li ti cal re pre sen ta ti ves we re aut ho ri-
zed to sign such a do cu ment or it has been com ple ted ultravires and
op po sing to the Ser bian Con sti tu tion.

As to the con sti tu ti o na lity of the Brus sels Agre e ment, a di lem-
ma aro se abo ut how the Con sti tu ti o nal Co urt of Ser bia sho uld ap pro-
ach this mat ter. Ta king in to con si de ra tion that the Con sti tu ti o nal Co urt 
of Ser bia has no cle arly de fi ned doc tri nal ba sis in its de ci sion-ma king 
yet, a short the o re ti cal and com pa ra ti ve re vi ew of two di a me tri cally op-
po sed ap pro ac hes in con sti tu ti o nal in ter pre ta tion is gi ven (Originalism
Doctrinev.„TheLivingTree“Doctrine).

The ori gi na lism doc tri ne in vol ves li te ral in ter pre ta tion of the 
con sti tu ti o nal text and ori gi nal in tents of its cre a tors by the Con sti tu ti-
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o nal Co urt in the pro cess of de ci ding on the con sti tu ti o na lity of a dis-
pu ta ble act. The doc tri ne ori gi na ted in the USA and it is to da te a do mi-
nant prac ti ce in its Su pre me Co urt. The fun da men tal ar gu ment which 
is emp ha si zed in fa vor of ori gi na lism is its de pen den ce on the prin ci ple 
of po pu lar so ve re ignty. On the ot her hand, The Li ving Tree Doc tri ne 
in vol ves cre a ti ve and evo lu ti o nary in ter pre ta tion of the con sti tu ti o nal 
text who se ma in stay is ba sed on the analysis of con sti tu ti o nal re a lity. 
This doc tri ne, was co i ned in Ca na da; by the de ci sion of Ed wards v. 
At tor ney Ge ne ral of Ca na da from 1929, wi dely known as the Per sons 
ca se. The advan ta ge of this po int of vi ew is the fact that it al lows for 
the con sti tu ti o nal text to re tain its up-to-da te sta tus con ti nu o usly; be ca-
u se de ve lop men tal in ter pre ta tion ma kes it ap pli ca ble in di ver se so cial 
cir cum stan ces. 

The analysis of com pa ra ti ve ju ri spru den ce le ads to the con clu-
sion that the re is a gro wing trend to ward re ap pro ac hment of the se two 
doc tri nes in prac ti ce, but that (con sti tu ti o nal) ju di cial re vi ew of con-
sti tu ti o na lity ne ver in vol ves the adop tion of de ci si ons which di rectly 
con tra dict a cle ar and ex pli cit con sti tu ti o nal norm. The re fo re, due to the 
ob vi o us un con sti tu ti o na lity of the Brus sels Agre e ment, but re gar dless 
on which of the doc tri nes the Con sti tu ti o nal Co urt will ba se its de ci-
sion, the Con sti tu ti o nal Co urt has no ot her cho i ce then to de ci de on its 
un con sti tu ti o na lity.
Key words: The Brus sels Agre e ment, in ter na ti o nal tre aty, me di a tion act, The 

Con sti tu tion of Ser bia, Con sti tu ti o nal Co urt, Ko so vo.
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