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Правнифакултет,НовиСад

УСТАВНИСУДРЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕУПРАВУИПОЛИТИЦИ

УВОД

Ре пу бли ка Ср би ја је Уста вом од 1990. уве ла пар ла мен тар ни 
си стем за сно ван на по де ли вла сти, у ко ме је Устав ном су ду по ве ре-
на уло га за шти те устав но сти и за ко ни то сти. И но ви Устав Ср би је 
од 2006. Устав ном су ду по ве ра ва кон трол ну функ ци ју ака та и рад-
њи у ци љу из град ње и очу ва ња вла да ви не пра ва.

Ипак, Устав ни суд за са да не успе ва да оправ да уло гу ко ја 
му је уста ви ма до де ље на. Срп ски пар ла мен та ри зам још увек гра ди 
сво је ин сти ту те и у тим не до вр ше ним и не са вр ше ним од но си ма 
вла сти ко је во де др жа ву, по ли ти ка че сто на ди ла зи устав не гра ни-
це. У том сми слу, Устав ни суд - је дан од сту бо ва си сте ма де лу је као 
ор ган ко ји је и под по ли ти ком и под пра вом, што се од ра жа ва на 
функ ци о ни са ње др жав не вла сти у це ли ни.

ПОЈАМИПРИРОДАУСТАВНОГСУДСТВА

Јед на од по сле ди ца про це са “по ли тич ког кон сти ту и са ња 
све та”1) је сте та да на че ло по де ле вла сти чи ни те мељ са вре ме них 
устав них си сте ма. У том сми слу, ни Ре пу бли ка Ср би ја ни је из у зе-
так – уве де на је по де ла вла сти Уста вом од 1990; др жав на власт се 
де ли у јед ном чла ну Уста ва по уоби ча је ном кљу чу: “Уста во твор на 
и за ко но дав на власт при па да На род ној скуп шти ни. Ре пу бли ку Ср-
би ју пред ста вља и ње но др жав но је дин ство из ра жа ва пред сед ник 
Ре пу бли ке. Из вр шна власт при па да Вла ди. Суд ска власт при па да 
1) Јо ван Ђор ђе вић, Уставиполитичкенауке, Глас СА НУ Оде ље ња дру штве них на у ка, 

Бе о град, 10/1961, стр. 40.
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су до ви ма. За шти та устав но сти, као и за шти та за ко ни то сти у скла-
ду с Уста вом, при па да Устав ном су ду.”2) 

По ли ти ка као “ве шти на мо гу ћег” у упра вља њу др жа вом про-
жи ма по де лу вла сти тј. хо ри зон тал ну ор га ни за ци ју вла сти у ко јој је 
не ке нај ви ше др жав не ор га не по треб но што ви ше одво ји ти од по-
ли ти ке и “за шти ти ти” пра вом – уста вом.  У “ак тив ним” др жав ним 
вла сти ма; из вр шној и за ко но дав ној, по ли ти ка је основ ни суп страт 
и мо тив де ло ва ња, док уз суд ску власт иде “ве чи та” те жња да се 
у пот пу но сти осло бо ди по ли ти ке и пре пу сти пра ву. Устав ни суд, 
ко га уста ви обич но де кла ри шу са мо стал ним и не за ви сним др жав-
ним ор га ном, сто ји не где на по ла пу та из ме ђу по ли тич ких вла сти; 
из вр шне и за ко но дав не, и не по ли тич ке; суд ске вла сти. 

Спо ро ве из ме ђу но си ла ца вла сти ко нач но и си гур но ре ша-
ва ју би ра чи на из бо ри ма, опре де љу ју ћи се за по ну ђе не по ли тич ке 
оп ци је. Али, у ци љу нор мал ног функ ци о ни са ња др жа ве, ма њи или 
ве ћи спо ро ви са по ли тич ком ди мен зи јом мо ра ју се ре ша ва ти и то-
ком тра ја ња из бор ног ман да та из вр шне и за ко но дав не вла сти. Чи-
ње ни ца да се суд ским ме то дом не мо гу ре ша ва ти стро го по ли тич ки 
спо ро ви, ко ји се не про су ђу ју по прав ним нор ма ма - не вр ши се 
функ ци ја су ђе ња већ по себ на функ ци ја за ко ју ва же по себ на пра-
ви ла,3) ука за ла је на по тре бу по сто ја ња по себ ног др жав ног ор га на 
– устав ног су да. 

Основ на над ле жност устав ног су да је да се ста ра о хи је рар-
хи ји оп штих ака та уну тар прав ног си сте ма; за ко ни мо ра ју би ти у 
скла ду са уста вом, ни жи оп шти ак ти у скла ду са за ко ном и уста-
вом... Ово на из глед ја сно прав но пи та ње устав но сти и за ко ни то сти, 
за пра во је у прак си про же то по ли ти ком и по ли тич ким ме ри ли ма 
та ко да се устав ни суд при ли ком од лу чи ва ња ру ко во ди и устав ном 
нор мом и “по ли тич ким ду хом” уста ва. Уто ли ко има ме ста тврд њи 
да “сва ко пи та ње из прак се устав ног су да, а по себ но ка да се ра-
ди о кон тро ли устав но сти за ко на, но си у се би од ре ђе ну по ли тич ку 
ди мен зи ју.”4) Ипак, по ли ти ка у де ло ва њу устав ног су да мо ра би ти 
огра ни че на. Устав ни суд не ма за да так да ка же „шта је Устав“, и да 
тим ста рим или но вим устав ним је зи ком фор му ли ше из ве сну сво-
ју дру штве ну или по ли тич ку „фи ло зо фи ју“, па чак и сво ју прав ну 
иде о ло ги ју. Он је под Уста вом, јер на чел но ни ко ни је и не мо же би-
ти из ван Уста ва.5) 
2) Члан 9 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. 

3) Иво Кр бек, Уставносудовање, За греб, 1960, стр.12.

4) Бран ко Смер дел, УставнисудЈугославијеинекипроблемиполитичкогправосуђа, Збор-
ник ра до ва: Уло га и ме сто устав ног суд ства у дру штве но по ли тич ком си сте му, Бе о град, 
1986, стр. 336. 

5) Јо ван Ђор ђе вић, Политичкисистем, Бе о град, 1980, стр. 722.
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Свр ха по сто ја ња устав ног су да је да под ве де или евен ту ал но 
вра ти де лат ност др жав них вла сти уну тар гра ни ца уста ва. У прак-
си то мо же би ти, ре ци мо, по ни шта ва ње за ко на чи ме се, про тив но 
стро го по сма тра ној по де ли вла сти, за ди ре у над ле жност за ко но-
дав ца и узи ма део ње го ве над ле жно сти. Али, ти ме се не ру ши по-
зи ци ја и ауто ри тет за ко но дав не вла сти већ на про тив, јер се овај 
ауто ри тет сма њу је за ко но дав че вим кр ше њем уста ва пу тем не у-
став них за ко на, а не по ни шта ва њем тих за ко на.6) Исто ва жи и за 
ак те из вр шне вла сти.

Устав ни суд у “чу ва њу” уста ва по сти же раз ли чи те ре зул та те, 
од др жа ве до др жа ве. Устав ни суд не мо же успе шно да бра ни устав 
у не у ре ђе ним по ли тич ким си сте ми ма где су те мељ не устав не ин-
сти ту ци је не до вољ но из гра ђе не а по де ла вла сти не ви ше од на че ла. 
У та квом си сте му устав ни суд ни је у ста њу да из гра ди соп стве ни 
реј тинг ко ји би му дао мо гућ ност да се од луч но по ста ви у од но су 
на из вр шну и за ко но дав ну власт и та ко де фи ни ше сво ју дру штве ну 
и устав ну по зи ци ју. Што је си стем уре ђе ни ји а по де ла вла сти ја-
сни ја и по зи ци ја устав ног су да је де ло твор ни ја.

Устав ни суд има по ло жај ар би тра у спо ру др жав них вла сти. 
“Да би устав ни суд уоп ште ар би три рао у њи хо вом су ко бу, ко ји је 
устав но де фи ни сан као су коб ме ђу над ле жно сти ма, и да би ње го-
ва ар би тра жа би ла де ло твор на, раз ли чи те по ли тич ке мо ћи кон цен-
три са не у др жав ним ин сти ту ци ја ма мо ра ју би ти спрем не на то да 
ре гу ла тив но на че ло за ре ше ње су ко ба мо ра би ти ван њих и из над 
њих.”7) У Ср би ји за тра ја ња Уста ва од 1990. Устав ни суд ни је имао 
моћ да са чу ва прав ну хи је рар хи ју устав ног си сте ма и под ве де под 
Устав но си о це из вр шне вла сти ко ја је во де ћа власт.8) Устав од 2006. 
нор мом по пра вља по ло жај Устав ног су да у прав цу са мо стал но сти 
и не за ви сно сти, али да би се то по бољ ша ње осе ти ло у прак си но-
си о ци по ли ти ке, вла да и шеф др жа ве у пр вом ре ду, мо ра ју да ство-
ре по во љан по ли тич ки ам би јент за ефи ка сност Устав ног су да. 

Без об зи ра ко ји ор ган но си устав но суд ство; устав ни суд (код 
нас, бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке, Не мач ка, Аустри ја, Ру си ја...), 
ре дов ни суд (САД, Ка на да, Аустра ли ја...), или по се бан не суд ски 
ор ган као нпр. фран цу ски Устав ни са вет, и по ли ти ка и пра во су 
6) Ра до мир Лу кић, Уставностизаконитост, Бе о град, 1966, стр. 100.

7) Сло бо дан Са мар џић, СистемвластиуновомуставуСрбије, Збор ник ра до ва „Устав ни 
суд Ср би је – у су срет но вом уста ву“, Бе о град, 2004, стр. 97.

8) Уто ли ко се не мо же мо сло жи ти са кон ста та ци јом Алек сан дра Фи ре да “за раз ли ку од 
ре дов них су до ва, ко ји су не за ви сни од из вр шне вла сти, устав ни суд мо ра би ти не за ви-
сан пре све га од за ко но дав не вла сти бу ду ћи да се не за ви сност устав ног су да од из вр шне 
вла сти прет по ста вља.”Независностсудстваи уставни суд, Ар хив за прав не и дру-
штве не на у ке, 3/1994, Бе о град, стр. 370.
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осно ве устав ног су до ва ња. Ди ле ма ко ја пред ста вља и опа сност по 
устав но суд ство је ко ме да ти при мат у слу ча ју да су оп ци је ко је ну-
де по ли ти ка и пра во раз ли чи те. 

У САД на вр ху суд ске хи је рар хи је сто ји Вр хов ни суд ко га 
чи ни пред сед ник име но ван од пред сед ни ка др жа ве уз са гла сност 
Се на та, и осам су ди ја, сви са до жи вот ним ман да том, та ко ђе име-
но ва ни од стра не ше фа др жа ве. Пред сед ник Вр хов ног су да (Chi-
ef Ju sti ce) je фор мал но дру га лич ност у др жав ној хи је рар хи ји иза 
пред сед ни ка САД. По ли тич ку по зи ци ју и углед Вр хов ни суд гра-
ди на ро чи то пра вом да ту ма чи Устав ко ји је у САД култ ног ни воа. 
Иако се Вр хов ни суд кло нио ин тер вен ци ја у од но си ма ко ји се сма-
тра ју “по ли тич ким”, да кле прав но не при клад ним, ста во ве Вр хов-
ног су да да ли су рад ње и ак ти дру гих др жав них ор га на са гла сни 
Уста ву те шко је раз дво ји ти од по ли ти ке. Из ме ђу два ра та, за вре ме 
пред сед ни ка Френ кли на Ру звел та (Ro o se velt, 1933-1945), Вр хов ни 
суд је про гла ша вао про тив у став ним не ке за ко не со ци јал но-еко ном-
ског ка рак те ра ко ји ни су од го ва ра ли круп ном ка пи та лу иако фор-
мал но-прав но ни су би ли про тив ни Уста ву.9) Та ко ђе, пред сед ник 
Ру звелт је кон стант но на сто јао да ре фор ми ше Вр хов ни суд па је 
та ко пред ла гао да сва ки су ди ја ка да пре ва ли се дам де се ту го ди ну 
до би је су ди ју по моћ ни ка ко га би име но вао пред сед ник др жа ве.10) 
Ово на во ди на за кљу чак да Вр хов ни суд у по ступ ку за шти те устав-
но сти ни је мо гао де ло ва ти ван по ли тич ког ути ца ја. 

Фран цу ски Устав ни са вет још је да ље од пра ва и бли же по-
ли ти ци. “По ли тич ку при ро ду Устав ног са ве та на гла ша ва и чи ње-
ни ца да се од са вет ни ка фор мал но не тра жи ни ка ква прав нич ка 
ква ли фи ка ци ја, ни ти по се до ва ње ика квог пре ђа шњег ис ку ства.”11) 
Устав ни са вет је још од Де Го ло вог (De Ga ul le, Устав Пе те ре пу бли-
ке, 1958) вре ме на бли зак из вр шној вла сти, по себ но пред сед ни ку 
Ре пу бли ке, и ње гов циљ је у би ти по ли тич ки; оце ном устав но сти 
др жа ти под кон тро лом за ко но дав ну де лат ност пар ла мен та. 

У тре ћем си сте му устав ног суд ства где по сто ји по се бан ор-
ган ко ји чи не прав ни ци – устав ни суд, ви дљи ва је на ме ра да се 
су бјект за шти те устав но сти на “при стој но од сто ја ње” уда љи од 
све три др жав не вла сти; за ко но дав не, из вр шне и суд ске. Фор мал-
но гле да но, устав ни суд се не мо ра свр ста ти ни у јед ну од ове три 
вла сти, али ка ко је си стем др жав не вла сти по де љен на три гра не ни 

9) Ви ди: Алек сан дар Фи ра, Уставностиполитика, Но ви Сад, 1984, стр. 139, Јо сип Срук, 
Делегатскискупштинскисистем, За греб, 1982, стр. 10.

10) Хен ри Бем форд Паркс (Par kes), ИсторијаСАД, Бе о град, 1985, стр. 638-639.

11) Све ти сла ва Бу ла јић, Чуварфранцускогустава, Бе о град, 2006, стр. 118.
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устав ни суд не мо же би ти из ван тог си сте ма. А ка ко је по ли тич ка 
при ро да основ но свој ство бар две од три др жав не вла сти, ни устав-
ни суд не мо же би ти апо ли ти чан. Оста је са мо пи та ње од но са ме ре 
по ли ти ке и пра ва у би ћу устав ног су да? 

ПОЛОЖАЈУСТАВНОГСУДАРЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕПОУСТАВУОД1990.ИУСТАВУОД2006.

Ре пу бли ка Ср би ја се, да кле, у оба уста ва опре де ли ла да за-
шти ту устав но сти и за ко ни то сти по ве ри Устав ном су ду, а не ре-
ци мо оде ље њу вр хов ног су да.12) Устав од 1990. у чла ну о по де ли 
др жав не вла сти по ми ње и Устав ни суд, да ју ћи му та ко ауто ри тет 
нај ви шег др жав ног ор га на, а Устав од 2006. по ка зу је на ме ру да тај 
ауто ри тет на до гра ди и пре све га “ожи ви” уда ља ва ју ћи Устав ни суд 
од за ко но дав не и из вр шне вла сти но вим мо де лом из бо ра су ди ја, 
де фи ни шу ћи га са мо стал ним и не за ви сним ор га ном, про ши ру ју ћи 
му над ле жно сти... Ипак, прак са де ло ва ња Устав ног су да нам ка зу је 
да он ни је са мо стал но “жи вео” сво ју устав но-прав ну по зи ци ју ор-
га на нај ви ше, хо ри зон тал не др жав не вла сти већ је по ли ти ка, пу тем 
из вр шне и до не кле за ко но дав не вла сти, би ла во ди ља ње го вог (не)
ра да ка да су у пи та њу нај ва жни је од лу ке.  

Из дво је на ре гу ла ти ва по ло жа ја Устав ног су да уну тар устав не 
си сте ма ти ке го во ри да је у пи та њу на ро чит др жав ни ор ган. Устав-
ни суд је ор ган ме шо ви те прав не при ро де и те шко га је без за др шке 
сме сти ти у не ку од три др жав не вла сти. Ипак, не са мо по име ну 
већ и по ка дро ви ма, на чи ну ра да и над ле жно сти ма нај ма ње гре ши-
мо свр ста ва ју ћи га уз суд ску власт.13) Над ле жност Устав ног су да се 
про те же од кон тро ле устав но сти и за ко ни то сти оп штих и по је ди-
нач них ака та, пре ко од лу чи ва ња о су ко бу над ле жно сти др жав них 
ор га на, до ре ша ва ња из бор них спо ро ва и за бра не ра да стра на ка, 
ор га ни за ци ја или удру же ња. 

Устав ном су ду - „чу ва ру Уста ва“ је но вим нај ви шим прав ним 
ак том „по ве ре на кон тро ла устав но сти и за ко ни то сти, као и не по-

12) Чла но ви 125 - 131 Уста ва од 1990, чла но ви 166 - 175 Уста ва од 2006. Устав ни суд је код 
нас, као ор ган за шти те устав но сти, уста но вљен још Уста вом СФРЈ од 1963, по узо ру на 
СР Не мач ку.

13) Алек сан дар Фи ра сма тра да је Устав ни суд ор ган ко ји се на ла зи ван схе ме тра ди ци о-
нал не три хо то ми је вла сти. Устав ни суд је са мо стал ни устав ни ор ган и прет по ста вље ни 
но си лац за шти те устав но сти што га ста вља ван кла сич ног по и ма ња пра во су ђа, али и 
ван за ко но дав ства, би ло “по зи тив ног” би ло “не га тив ног.”  Енциклопедијауставногпра-
вабившихјугословенскихземаља-УставноправоРепубликеСрбијеиРепубликеЦрне
Горе, II, Но ви Сад, 1995, стр. 176.
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сред на устав но суд ска за шти та људ ских и ма њин ских пра ва“14) и 
ви ше не го до са да, ис так ну та је ње го ва функ ци ја кон фликт ног су-
да (су да за ре ша ва ње над ле жно сти).15) Но ви Устав до но си, из ме ђу 
оста лог, ва жне но ви не ка да је реч о ка дро ви ма и свој ству су ди ја 
Устав ног су да. 

За су ди ју овог су да са да се тра жи иста струч на ком пе тен ци ја 
као и за су ди ју Вр хов ног ка са ци о ног су да - нај ма ње 40 го ди на жи-
во та и 15 го ди на ис ку ства у прав ној стру ци, с об зи ром да је овај 
ор ган по струч но сти за о ста јао за Вр хов ним су дом.16) Но ви Устав 
раз ли ку је и ка рак тер функ ци је су ди је Устав ног су да од су диј ског 
по зи ва ко ји је ста лан (уз из у зе так), оро ча ва ју ћи је на 9 го ди на.  

Но ви на ко ју уво ди Устав од 2006. је ка дров ска струк ту ра из 
три „из во ри шта“: тре ћи ну су ди ја име ну је из вр шна власт – пред-
сед ник Ре пу бли ке (од 10 кан ди да та ко је пред ло жи пар ла мент), тре-
ћи ну би ра за ко но дав на власт – На род на скуп шти на (од 10 кан ди да-
та ко је пред ло жи пред сед ник Ре пу бли ке) и пе то ро су ди ја име ну је 
се од стра не суд ске вла сти на оп штој сед ни ци Вр хов ног ка са ци о-
ног су да (од 10 кан ди да та ко је пред ло жи Ви со ки са вет суд ства и 
Др жав но ве ће ту жи ла ца). 

Иако се ова квим на чи ном из бо ра су ди ја Устав ног су да „по-
шту је на че ло тро де о бе др жав не вла сти“17) и ни јед на од три др-
жав не вла сти „не ма мо гућ ност да би ра од но сно име ну је ве ћи ну 
су ди ја“,18) и овај мо дел из бо ра ка дро ва мо же би ти, у од ре ђе ним по-
ли тич ким окол но сти ма, спро ве ден под пре суд ним ути ца јем из вр-
шне вла сти; вла де а по сле ње и ше фа др жа ве. 

Та ко, „вла ди на ве ћи на“ у На род ној скуп шти ни фор мал но мо-
же да пред ло жи свих 10 по тен ци јал них кан ди да та за су ди је Устав-
ног су да од ко јих пет име ну је пред сед ник Ре пу бли ке; вла да има 
ути ца ја и на из бор чла но ва Ви со ког са ве та суд ства и Др жав ног 
ве ћа ту жи ла ца (Скуп шти на, чи тај: вла ди на ве ћи на, би ра по осам 

14) Ма ри ја на Пај ван чић, Уставноправо–посебнидео, Но ви Сад, 2007, стр. 67, 65.

15) Рат ко Мар ко вић, УставРепубликеСрбије,Предговор:УставРепубликеСрбијеод2006
–критичкипоглед, Бе о град, 2006, стр. 49.

16) Члан 172 Уста ва од 2006. Устав ни суд је без кри те ри ју ма ком пе тен ци је до брим де лом 
био по ли тич ка оаза не до вољ но струч них ка дро ва, “ис тро ше них по ли ти ча ра, не рет ко 
и уни вер зи тет ских аси сте на та“, ко ју су пра ви ле по ли тич ке ели те из вр шне вла сти на-
сто је ћи да, ка ко ка же Ко ста Ча во шки, „уна пред убо га ље и обе сми сле устав но суд ство 
та ко што ће га по пу ни ти сво јим нај о да ни јим ка дро ви ма, укљу чу ју ћу не са мо не до у че не 
прав ни ке не го и но тор не ла и ке.“ Судскаконтролауставности–досадашњапракса,
спорнапитањаипредлози,  Збор ник ра до ва „Кри за и ре фор ма пра во су ђа“, Бе о град, 
2001, стр. 53.

17) Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 55.

18) М. Пај ван чић, ibidem, стр. 66.
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из бор них чла но ва, а ту је и над ле жни ми ни стар), ко ји та ко ђе пред-
ла жу 10 кан ди да та за су ди је Вр хов ном ка са ци о ном су ду, што ка зу је 
да се две тре ћи не су ди ја Устав ног су да мо гу име но ва ти за пра во 
вла ди ном во љом. Ако то ме до да мо да 10 кан ди да та за Устав ни суд 
пред ла же и дру ги ор ган из вр шне вла сти, пред сед ник Ре пу бли ке, од 
ко јих На род на скуп шти на (опет ве ћи на ко ја по др жа ва вла ду) би ра 
5 су ди ја, мо же се за кљу чи ти да је пре су дан ути цај из вр шне вла сти 
на из бор ка дро ва у Устав ном су ду не из бе жан. Ово је нит по ли ти-
за ци је и де ро ги ра ња не за ви сно сти и са мо стал но сти Устав ног су да 
(бар док је на вла сти по ли тич ка оп ци ја ко ја је уче ство ва ла у из бо ру 
су ди ја), ко је је овај ор ган та ко скром но ужи вао за вре ме Уста ва од 
1990. 

Так са тив но про пи си ва ње ја сних раз ло га раз ре ше ња су ди ја 
(по сто је и дру ги, вољ ни на чи ни пре стан ка функ ци је), као и опре-
де ље ње да је дан ор ган, На род на скуп шти на, од лу чу је о раз ре ше њу 
свих су ди ја Устав ног су да (по но вом Уста ву на зах тев овла шће них 
пред ла га ча за из бор од но сно име но ва ње)19), иду у при лог не за ви-
сно сти овог ор га на. Не по ду дар но шћу у на чи ну из бо ра и раз ре ше-
ња су ди ја Устав ног су да, где сва ки од три ор га на не ма пра во да 
раз ре ши „свог“ су ди ју, из бег ну та је по ла ри за ци ја Устав ног су да. 

По Уста ву од 2006. Устав ни суд да од лу чу је о устав но сти за-
ко на (и устав но сти и за ко ни то сти дру гих оп штих ака та) ко ји ва же, 
ко ји су пре ста ли да ва же - у ро ку од 6 ме се ци од пре стан ка ва же ња, 
и ко ји су из гла са ни али ни су про гла ше ни (прет ход на оце на устав-
но сти).20) Устав од 1990. ни је по зна вао ин сти тут прет ход не оце не 
устав но сти, док се по сту пак оце не устав но сти и за ко ни то сти оп-
штих ака та ко ји су пре ста ли да ва же мо гао по кре ну ти ако од пре-
стан ка ва же ња ни је про те кло ви ше од јед не го ди не.21) 

Сво јим те мељ ним пра вом да оце њу је устав ност и за ко ни тост 
оп штих ака та Устав ни суд и ства ра и шти ти прав ни си стем, при-
мо ра ва ју ћи из вр шну власт да др жа ву во ди ак ти ма ко ји су уну тар 
гра ни ца Уста ва. Но вим устав ним ин сти ту том, прет ход ном оце ном 
устав но сти, шти ти се пар ла мен тар на ма њи на22) од не у став ног ма-
јо ри те та ве ћи не ко ји отва ра вра та „ти ра ни ји по зи ци је.“ Пот пу на 
пре моћ вла сти над опо зи ци јом уда љи ла би си стем од устав них на-
че ла, пре све га од устав ног те ме ља - на че ла по де ле вла сти. Ипак, 
прет ход ном оце ном устав но сти не шти ти се и ма њи на ис под јед не 

19) Члан 174 Уста ва од 2006. 
20) Чла но ви 168 - 169 Уста ва од 2006.

21) Члан 125 Уста ва од 1990.

22) Ви ди: Р. Мар ко вић, ibidem, стр. 52 - 54.
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тре ћи не на род них по сла ни ка ко ја мо же, ако бро ји нај ма ње 25 по-
сла ни ка, по кре ну ти „ре до ван“, на кнад ни по сту пак оце не устав но-
сти за ко на, од но сно ако је ма ња од 25 по сла ни ка тек ини ци ра ти 
по сту пак као и сва ко дру го прав но или фи зич ко ли це

Др жав ни ор га ни мо гу да се „ста ве“ под за шти ту Устав ног су-
да по кре ћу ћи по сту пак за оце ну устав но сти и за ко ни то сти, а но ви 
Устав као по кре та че по ступ ка из ри чи то име ну је и ор га не те ри то-
ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра ве, нај ма ње 25 на род них 
по сла ни ка и Устав ни суд.23) У овом по ступ ку Устав ни суд шти ти и 
устав ни по ло жај др жав них ор га на и про кла мо ва ну по де лу вла сти, 
што је нео дво ји во од за шти те устав но сти.

У на ред ном пе ри о ду ре а лан до ма шај Устав ног су да у за шти-
ти устав но сти и за ко ни то сти и ус по ста вља њу вла да ви не пра ва у 
ве ли кој ме ри ће за ви си ти од ја ча ња ауто ри те та кључ них устав них 
ин сти ту ци ја, по ди за ња ни воа по ли тич ке кул ту ре и сна же ња јав ног 
мње ња. Са мо та кве дру штве не и по ли тич ке окол но сти омо гу ћи ће 
кре а ти ван и ефи ка сан Устав ни суд ко ји ће да ти свој до при нос из-
град њи прав не др жа ве и де мо крат ске по де ле вла сти.24) 

УСТАВНИСУДУСЛУЖБИЗАШТИТЕ
ПОЛИТИЧКОГСИСТЕМАВЛАСТИ

Устав ни суд је, фор мал но по сма тра но, др жав ни ор ган чи ја је 
реч по след ња ка да је у пи та њу ту ма че ње уста ва што би мо гло да 
ство ри сли ку ње го ве нај ви ше по зи ци је у устав ном си сте му. Али, 
устав ни суд ни је пр ва власт у др жа ви - на чин ра да и ње го ва ор га-
ни за ци ја ис кљу чу ју га као во де ћег и ак тив ног но си о ца вла сти, по-
ли тич ког кре а то ра, јер та кав мо же би ти са мо из вр шни ор ган, мно-
го ре ђе за ко но дав ни... “За раз ли ку од дру гих нај ви ших др жав них 
ор га на, ко ји су пр вен стве но по ли тич ки ор га ни, Устав ни суд обез-
бе ђу је и из ра жа ва по ли ти ку пу тем пра ва и у окви ру не по сред не 
при ме не Уста ва.”25) До каз да Устав ни суд, по са ста ву прав но те ло, 
“пли ва у по ли тич ком мо ру” је су ње го ве над ле жно сти од ко јих не ке 
мо гу има ти из ра зи то по ли тич ку ди мен зи ју и те жи ну. 

23) Члан 168 Уста ва од 2006. Део овог чла на ко ји се од но си на ор га не те ри то ри јал не ауто но-
ми је и ло кал не са мо у пра ве у ко ли зи ји је са чла но ви ма 187 и 193 Уста ва ко ји ма се овим 
ор га ни ма огра ни ча ва пра во на по кре та ње по ступ ка оце не устав но сти и за ко ни то сти за-
ко на или дру гог оп штег ак та са мо ка да је по вре ђе но пра во на по кра јин ску ауто но ми ју 
од но сно ло кал ну са мо у пра ву. 

24) Оп шир ни је: Сло бо дан Ву че тић, УлогаУставногсудаупроцесутранзицијеуСрбији, 
Збор ник ра до ва „Устав ни суд Ср би је – у су срет но вом уста ву“, Бе о град, 2004, стр. 19.

25) Јо ван Ђор ђе вић, Новиуставнисистем,Бе о град, 1964, стр. 857.
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РАЗРЕШЕЊЕПРЕДСЕДНИКАРЕПУБЛИКЕ

Устав од 1990. је ста но ви штем о исто вет но сти су бјек та ко-
ји да је и узи ма ман дат ше фу др жа ве (би ра чи) из о ста вио Устав ни 
суд из по ступ ка опо зи ва пред сед ни ка Ре пу бли ке. Устав ни суд по 
Уста ву од 2006. по ста је стран ка у по ступ ку раз ре ше ња пред сед ни-
ка Ре пу бли ке (по сто је раз ли чи ти мо да ли те ти уло ге устав ног су да 
у овом по ступ ку; Цр на Го ра, Ру си ја, Ита ли ја...). Устав ни суд је у 
дру гој фа зи по ступ ка раз ре ше ња ше фа др жа ве „ду жан да по по кре-
ну том по ступ ку за раз ре ше ње, нај ка сни је у ро ку од 45 да на, од лу чи 
о по сто ја њу по вре де Уста ва.“26) На кон то га пред сед ник Ре пу бли-
ке од лу ком На род не скуп шти не мо же би ти раз ре шен. Ова над ле-
жност Устав ног су да иако мо же има ти прав ни при звук – устав је 
прав ни акт па је ње го ва по вре да кр ше ње пра ва, оби лу је по ли ти ком 
и став Устав ног су да је по ли тич ка од лу ка. На и ме, ра ди се о пи та-
њу остан ка на вла сти по ли тич ког ор га на, ше фа др жа ве, иза бра ног 
по ли тич ком во љом гра ђа на, ко ји је због од ре ђе ног по ли тич ког ци-
ља, чи ње њем или не чи ње њем, пре кр шио Устав. Устав ни суд у овом 
по ступ ку тре ба да се из ја сни да ли је пре кр шен устав и ако је сте 
да ко нач ну од лу ку пре пу сти по ли тич ком ор га ну - На род ној скуп-
шти ни. Устав ни суд Ср би је још ни је ко ри стио ову над ле жност, па 
не мо же мо ко мен та ри са ти ко ли ко би евен ту ал на од лу ка Устав ног 
су да мо гла прав но да се обра зло жи у кон тек сту по ли тич ког зна ча ја.

ТУМАЧУСТАВА–УСТАВНОСТИЗАКОНИТОСТ

И основ на над ле жност устав ног су да да шти ти устав ност и 
за ко ни тост има знат ну по ли тич ку те жи ну. Из вр шна власт утвр ђу је 
по ли ти ку ко ју ин стру мен та ри зу је уз по моћ за ко но дав ног те ла. Сви 
за ко ни но се од ре ђе ну иде о ло ги ју и по ли тич ке ци ље ве ко ји се мо-
гу по ре ди ти (кон тро ли са ти) и са иде о ло ги јом и ци ље ви ма уста ва, 
али и са оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва ко ја 
су опет од раз од ре ђе них ши рих чак и гло бал них по ли тич ких ста-
во ва. У том сми слу, Устав ни суд као ту мач са гла сно сти за ко на и 
дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма,27) део 
је јед ног ве ли ког ме ха ни зма за шти те по ли тич ког по рет ка.
26) Члан 118 Уста ва од 2006.

27) Члан 167 Уста ва од 2006. Прав ни по ре дак Уста ва од 1990. имао је не што дру га чи ју 
струк ту ру и хи је рар хи ју та ко да су за ко ни и дру ги оп шти ак ти мо ра ли би ти са гла сни 
«са мо» са нај ви шим др жав ним прав ним ак том. Ви ди: члан 127 Уста ва од 1990. 
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ИЗБОРНИСПОРОВИ

По сту пак из бо ра као уста вом ре гу ли сан на чин пре но ше ња 
де ла на род ног су ве ре ни те та на иза бра не по ли тич ке пред став ни-
ке, но си о це др жав них по ли тич ких функ ци ја, мо же би ти пред мет 
спо ра из бор них так ма ца. По ли тич ке стран ке и дру ги аспи ран ти на 
власт мо гу ула га ти при го во ре због кр ше ња прав них пра ви ла из-
бор ног по ступ ка ко ји је за пра во од кључ ног по ли тич ког зна ча ја у 
др жа ви. Устав ни суд ре ша ва о из бор ним спо ро ви ма за ко је за ко ном 
ни је од ре ђе на над ле жност су до ва28) или дру гих  др жав них ор га на.29)

Ве зу са из бор ним по ступ ком и ка сни јим по ли тич ким опре де-
ље њем иза бра ног пред став ни ка (на род ног по сла ни ка, од бор ни ка), 
пред ста вља ла је ди ле ма ко ју је без у спе шно по ку ша вао да ко нач но 
ре ши Устав ни суд: да ли ман дат при па да по ли тич кој стран ци или 
по је дин цу. Ову ди ле му је ре шио са да шњи Устав да ју ћи “сло бо ду” 
по сла ни ку да свој ман дат ста ви на рас по ла га ње по ли тич кој стран-
ци.30)  

ПРАВОЗАБРАНЕРАДАПОЛИТИЧКИХПАРТИЈА

По чев од по сле рат не Не мач ке, у јед ном бро ју по ли тич ких си-
сте ма ме ђу ко ји ма је и срп ски, Устав ни суд се сма тра нај при клад-
ни јим ор га ном ко ји мо же да од лу чу је о за бра ни ра да не ког по ли-
тич ког су бјек та. По Уста ву од 2006. Устав ни суд од лу чу је о за бра ни 
ра да по ли тич ке стран ке, син ди кал не ор га ни за ци је или удру же ња 
гра ђа на, од но сно по фор му ла ци ји Уста ва од 1990. о за бра ни ра да 

28) Члан 167 Уста ва од 2006. 

29) Члан 125 Уста ва од 1990.

30) Устав но прав на ди ле ма за ва же ња Уста ва од 1990 (За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, 
“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 35/2000, члан 88/1 тач. 1 и тач. 9) – да ли 
по сла ни ку мо же да пре ста не ман дат пре ис те ка вре ме на за ко је је би ран ако му пре ста-
не члан ство у по ли тич кој стран ци или ко а ли ци ји или бри са њем из ре ги стра по ли тич ке 
стран ке или по ли тич ке ор га ни за ци је на чи јој је ли сти иза бран, раз ли чи то је ту ма че на у 
те о ри ји и прак си. Та ко, Ма ри ја на Пај ван чић сма тра да “пре ста нак чла на ства у по ли тич-
кој стран ци (во љом би ра ча или ис кљу че њем по сла ни ка из по ли тич ке стран ке) на чи јој 
је ли сти кан ди до ван по сла ник, пре ла зак по сла ни ка из јед не у дру гу по ли тич ку стран ку 
не мо же би ти раз лог за пре ста нак ман да та по сла ни ка. У про тив ном не ма сло бод ног 
ман да та.” Уставјепогажен, Гла сник Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не, 3/2003, Но ви Сад, 
стр. 105. Су прот но, Зо ран То мић је ми шље ња да с об зи ром да “...по сла ник у На род ној 
скуп шти ни пред ста вља исто вре ме но и “гра ђа не из бор не је ди ни це у ко јој је иза бран”, 
али и по ли тич ку ор га ни за ци ју (од но сно гру пу ли ца) на чи јој је ли сти иза бран”...при ро-
да сло бод ног по сла нич ког ман да та “ни је на ру ше на прав ном мо гућ но шћу “ро ти ра ња” 
по сла ни ка са исте из бор не ли сте услед пре стан ка њи хо вог ори ги нер ног по ли тич ког 
члан ства по осно ву ко јег су и кан ди до ва ни.” Уставипакнијепогажен, Гла сник Адво-
кат ске ко мо ре Вој во ди не, 3/2003, Но ви Сад, стр. 112. 
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по ли тич ке стран ке или дру ге по ли тич ке ор га ни за ци је. 31) Устав ни 
суд опет тре ба да це ни да ли по ли тич ка стран ка сво јим прав ним 
ак ти ма и фак тич ким рад ња ма по шту је из гра ђен по ли тич ки си стем, 
дру гим ре чи ма да ли де лу је у гра ни ца ма вла да ју ћих ме то да по на-
ша ња и иде о ло ги је, или се за ла же за не ке не при хва тљи ве ме то де 
(на сил но ру ше ње по рет ка, вој ну упра ву...) и иде о ло ги је (уки да ње 
при ват не сво ји не, ко лек ти ви зам, ра си зам...). Устав ни суд при ли ком 
оце њи ва ња де лат но сти по ли тич ких пар ти ја, “тре ба ло би да бу де у 
по ло жа ју фак то ра ко ји је ван од но са тре нут них по ли тич ких сна-
га”,32) иако објек тив но код нас не по сто је усло ви да Устав ни суд ре-
ша ва не при стра сно (а пи та ње је да ли игде та кви усло ви по сто је?). 
Сва ка ко да “...Устав ни суд у овој си ту а ци ји пре ла зи гра ни це јед не 
чи сто устав но прав не ин сти ту ци је и пре ла зи у сфе ру прав но-по ли-
тич ког де ло ва ња у ко јој се не сум њи во пре пли ћу пра во и по ли ти-
ка.“33) У по ступ ку ко ји је су ро гат суд ског: јав на сед ни ца, две су про-
ста вље не стра не, тре ба до не ти по ли тич ку од лу ку и на тај на чин 
усме ри ти по ли тич ко де ло ва ње – ре ћи где се пар ти је сме ју кре та ти.

Ове и дру ге над ле жно сти устав ног су да ка зу ју да тај ор ган 
по ли тич ки од лу чу је, да ње го ве од лу ке мо гу у осно ви има ти прав-
ну про це ду ру али да је зна чај од лу ка пре вас ход но по ли тич ки. Ве за 
Устав ног су да са по ли тич ким вла сти ма; вла дом, пред сед ни ком Ре-
пу бли ке и На род ном скуп шти ном је стал на; име но ва ње и раз ре ше-
ње су ди ја, опо зив ше фа др жа ве, по сту пак устав но сти и за ко ни то-
сти, из ве шта ва ње На род не скуп шти не34)...је су сло же ни и све стра но 
ути цај ни од но си ко ји чи не са му срж по ли тич ког си сте ма. Уну тар 
ње га Устав ни суд се бо ри да свој устав ни по ло жај учвр сти по ли-
тич ком по зи ци јом и та ко оја ча свој не до вољ ни ле ги ти ми тет.
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РЕЗИМЕ

У овом ра ду аутор ко мен та ри ше по ло жај чу ва ра устав но сти 
– устав ни суд из угла по ли ти ке и пра ва. Устав ни суд у тран зи ци о-
ном си сте му пу ном про ме на и обр та, ка кав је срп ски, објек тив но 
не ма усло ве да у пот пу но сти из гра ди ауто ри тет јед ног од нај ви ших 
др жав них ор га на у хоризoнталној рав ни вла сти. Прав на ре гу ла ти ва 
ни је је ди на во ди ља ра да Устав ног су да; по ли тич ки ци ље ви и ин-
те ре си, ар ти ку ли са ни де ло ва њем „по ли тич ких“ вла сти, не за о би ла-
зно усме ра ва ју рад Устав ног су да у Ср би ји.
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И по ред ни за зна чај них устав них над ле жно сти, Устав ни суд 
за са да не успе ва да оправ да уло гу ко ја му је уста ви ма до де ље на. 
Не до вољ на из гра ђе ност, ста бил ност и по што ва ње пар ла мен тар них 
ин сти ту та омо гу ћа ва по ли ти ци да пре ла зи устав не гра ни це. У том 
сми слу, Устав ни суд - је дан од сту бо ва си сте ма, у оства ри ва њу сво-
јих пра ва де лу је као ор ган ко ји је и под по ли ти ком и под пра вом, 
што се од ра жа ва на функ ци о ни са ње др жав не вла сти у це ли ни.
Кључ не ре чи: устав ни суд, пра во, по ли ти ка, власт, др жа ва.

SlobodanOrlovic
CONSTITUTIONALCOURTOFTHEREPUBLICOF

SERBIA:LAWANDPOLITICS
SUMMARY

In this ar tic le, the aut hor tac kles po si tion of the Gu ar dian of the 
Con sti tu tion - Con sti tu ti o nal Co urt, as seen from the aspect of po li tics 
and law. A Con sti tu ti o nal Co urt in a tran si ti o nal system fil led by chan ge 
and re ver sal, such as the Ser bian, is not ac tu ally in con di tion to at tain 
the le vel of aut ho rity enjoyed by the hig hest sta te bo di es re sting on the 
ho ri zon tal po wer pla ne. Le gal re gu la tion is not the only gu i de for the 
Con sti tu ti o nal Co urt’s ope ra tion; po li ti cal go als and in te rests, ar ti cu la-
ted by the “po li ti cal” po wers, ine vi tably go vern Con sti tu ti o nal Co urt’s 
ope ra tion in Ser bia. 

 De spi te the se ri es of im por tant con sti tu ti o nal ju ris dic ti ons, Con-
sti tu ti o nal Co urt is not suc ce e ding to ju stify its ro le pre scri bed by con-
sti tu ti ons. In suf fi ci ent con struc tion, sta bi lity, and re spect of the par li a-
ment’s in sti tu tes, al lows po li tics to pass beyond con sti tu ti o nal bor ders. 
In this sen se, Con sti tu ti o nal Co urt - one of the system’s pil lars, in the 
ac hi e ve ment of its rights, ap pe ars as the body su bjec ted to po li tics and 
law, which is re flec ted on the fun cti o ning of the go vern ment as a who le. 
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