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БРИСЕЛСКИСПОРАЗУМ-ПОНОВО
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Сажетак
Овај рад ба ви се пи та њем устав но сти тзв. Бри сел ског спо-

ра зу ма (да ље БС) и отво ре ним пи та њи ма ње го ве устав но суд ске 
кон тро ле. На кон те о риј ске ана ли зе пој ма ме ђу на род ног уго во ра, у 
ра ду је упо тре бом дог мат ско-прав ног ме то да утвр ђе но да БС има 
еле ме на та ме ђу на род ног уго во ра и да, као та кав, ни је ра ти фи ко ван 
у скла ду са устав ним од ред ба ма, јер је, уме сто у фор ми устав ног 
за ко на, ра ти фи ко ван у фор ми за кључ ка Вла де. Шта ви ше, бу ду ћи 
дапри зна је уго вор ни ка па ци те та “Ко со ва” и пре пу шта том ен ти те-
ту вр ше ња др жав них функ ци ја и над ле жност уре ђи ва ња по је ди них 
обла сти дру штве ног жи во та ко је су у ис кљу чи вој над ле жно сти др-
жа ве, БС је и са др жин ски не у ста ван.
Кључ не ре чи: Бри сле ски спо ра зум, ме ђу на род ни уго вор, ра ти фи ка ци ја, 

кон тро ла устав но сти
«Свештобихимаодакажемосамомтекстусводилобисе

натодајеоннедовољанинеприкладанзастварниразговорооно
мештојеуовомтренуткујединонужно....Свакокоумедаполи
тичкигледаимисли,лакоможеоткритидапроменауставакоја
сесадахоћедаспроведенеманикакавдубљидруштвенисмисао,
данеманичегзаједничкогснекаквимтобоженагомиланимдру
штвенимтешкоћама...,данемазациљразрешавањенекихпри
родних,неизбежних,незаобилазнихтешкоћа....Усадашњојситу
ацији,изгледадајенајбољеникогнесумњичитииникоменишта
неподметати,већсамотрезвеноиразложнопоказатиочемусе
овде,заправо,ради.»

Ми ха и ло Ђу рић
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За по тре бе јав не рас пра ве у устав но суд ском по ступ ку оце-
не устав но сти БС, из мно гих раз ло га нај у ти цај ни јој рас пра ви и 
нај а ва жни јем устав но суд ском по ступ ку од ка да је у на шој др жа ви 
уве ден тај вид кон тро ле устав но сти, аутор овог при ло га био је по-
зван да из ло жи сво је ми шље ње о устав но сти тог спо ра зу ма. Свој 
при лог, аутор је за по чео на во ди ма из јед ног чу ве ног тек ста ко ји је 
сна гом сво јих ар гу ме на та и да ле ко се жно шћу на ла за ко ји су по чи-
ва ли на исти но љу би вом при сту пу на дах њи вао ге не ра ци је сту де-
на та бе о град ског, али и дру гих прав них фа кул те та у ко је аутор и 
сам спа да. Тај глас, да нас мо жда већ и за бо ра вљен иако до ла зи из 
не та ко да ле ке про шло сти, из ре чен је под на сло вом ко ји, чи ни се, 
вер но осли ка ва све што се у ве зи са БС де ша ва ло и што мо же да 
нам се до го ди. Реч је, да ка ко, о смишљенимсмутњама. Упра во се 
за кљу чи ва ње и при ме на БС мо гу ока рак те ри са ти је ди но, и ни ка ко 
дру га чи је, као сми шље не смут ње ко је са вла да ви ном пра ва, устав-
но шћу, а са мим тим и за шти том др жа ве и прав ног по рет ка, не ма ју 
ни ка кве ве зе и ко је их, шта ви ше, ра за ра ју. Но, по слу шај мо са вет 
проф. Ђу ри ћа и по ку шај мо да тре зве но и ра зло жно по ка же мо о 
че му се за пра во ов де ра ди. По ла зе ћи од по тре ба јав не рас пра ве и 
сле де ћи пи та ња по ста вље на у ре фе ре ту су ди је из ве сти о ца1), нај-
пре тре ба са гле да ти при ро ду и ка рак тер БС.

1.ПРИРОДАИКАРАКТЕРБС

Ана ли за при ро де и ка рак те ра БС тре ба да пру жи од го вор на 
прет ход но пи та ње од ко јег за ви си мо гућ ност устав но суд ске кон-
тро ле тог ак та. Реч је о то ме да ли је БС ме ђу на род ни уго вор, или 
по ли тич ки и сто га прав но нео ба ве зу ју ћи акт. Пр ви ко рак је од ре ђе-
ње са мог пој ма ме ђу на род ног уго во ра. 

1.1.Појаммеђународногуговора

У по зи тив ном ме ђу на род ном пра ву, по јам ме ђу на род ног 
уго во ра од ре ђен је Беч ком кон вен ци јом о уго вор ном пра ву из 1969. 
(да ље БК) и Кон вен ци јом о пра ву уго во ра из ме ђу др жа ва и ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја или из ме ђу ме ђу на род них ор га ни за ци ја из 
1986. БК де фи ни ше уго вор у чла ну 2.став1.тач ка а. као «међуна
родниспоразум закљученписменоизмеђудржаваикоји јерегу
лисанмеђународнимправом,билодајесадржануједноминстру
ментуилиудваиливишеинструменатамеђусобноповезаних,без

1)  IУо-247/2013
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обзиранањеговпосебанназив».2) Пре ма из ри чи тој од ред би БК ко-
ја је са др жа на у чла ну 3, чи ње ни ца да се БК не при ме њу је на спо-
ра зу ме за кљу че не из ме ђу др жа ва и дру гих су бје ка та ме ђу на род ног 
пра ва или из ме ђу дру гих су бје ка та ме ђу на род ног пра ва, као и на 
ме ђу на род не спо ра зу ме ко ји ни су за кљу че ни пи сме ним пу тем, не 
иде на уштрб прав не вред но сти та квих спо ра зу ма. Ме ђу на род ни 
уго во ри на ко је се не при ме њу ју од ред бе БК ре гу ли са ни су Кон-
вен ци јом из 1986 ко ја у чла ну 2. де фи ни ше уго вор исто вет но као 
и Кон вен ци ја из 1969.осим што, има ју ћи у ви ду пред мет ко ји ре-
гу ли ше, пред ви ђа да се уго во ри за кљу чу ју из ме ђу јед не или ви ше 
др жа ва и јед не или ви ше ме ђу на род них ор га ни за ци ја, или из ме ђу 
са мих ме ђу на род них ор га ни за ци ја.3)

У те о ри ји ме ђу на род ног јав ног пра ва ис ти чу се два еле мен та 
као основ ни кри те ри ју ми, од но сно усло ви ко ји ма сва ки спо ра зум 
мо ра да удо во љи да би се мо гао сма тра ти ме ђу на род ним уго во-
ром – да бу де за кљу чен из ме ђу су бје ка та ме ђу на род ног пра ва (ме-
ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет) и да је ре гу ли сан ме ђу на род ним 
пра вом.

У по гле ду пр вог усло ва тре ба ис та ћи да се уго вор ни ка па ци-
тет у ме ђу на род ном пра ву не по ду да ра увек са др жав ним су ве ре-
ни те том, али и да из о ста нак свој ства су бјек та ме ђу на род ног пра ва 
на стра ни јед ног од уго ва ра ча од у зи ма скло пље ном уго во ру ме ђу-
на род ни ка рак тер, та ко да се спо ра зу ми ко је ме ђу на род ни су бјек ти 
за кљу чу ју са по је дин ци ма, при ват ним ли ци ма уну тра шњег пра ва, 
или не вла ди ним (при ват ним) ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма не 
мо гу сма тра ти уго во ри ма у сми слу ме ђу на род ног јав ног пра ва.4) 

2) Пре вод ко ји је у ра ду ко ри шћен пре ма «Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри» 
бр. 30/1972

3) Ви ше о та квим уго во ри ма у Зо ран Ра ди во је вић, Кодификацијаправа уговораизмеђу
држава и међународних организација или између међународних организација, СКЦ, 
Ниш,1998

4) Зо ран.Ра ди во је вић, Уговори међународних организација у савременом међународном
јавномправу, СКЦ,Ниш, 1996.стр.380; Бра ни мир Јан ко вић, Зо ран Ра ди во је вић, Међуна
роднојавноправо,Свен, Ниш,2005.стр.22;У слу ча ју Ан гло-иран ске нафт не ком па ни је, 
Стал ни суд ме ђу на род не прав де стао је на становиштe да се уго вор из ме ђу јед не др жа ве 
и при ват не ком па ни је ко ја је у ве ћин ском вла сни штву дру ге вла де не мо же сма тра ти 
ме ђу на род ним уго во ром.- ICJ Re ports 1952.p.112. У ко мен та ри ма се на во ди да је Суд 
им пли ци рао да уго вор зах те ва да две или ви ше др жа ва бу ду оба ве за не vis-à-vis јед на 
дру ге.- Edu ar do J. de Arécha ga, „In ter na ti o nal Law in the Past Third of a Cen tury”, Recueil
desCours, The Ha gue Aca demy of In ter na ti o nal Law, 1978, p.36; Ако текст уго во ра ко ји 
др жа ва за кљу чи са прав ним ли цем из дру ге др жа ве не упу ћу је на уну тра шње пра во 
јед не од уго вор ни ца или тре ће др жа ве као ме ро дав но, реч је о «транснационалномкон
тракту» на ко ји се ди рект но при ме њу ју оп шта на че ла пра ва – Вла ди мир Ђу ро Де ган, 
Међународноправо, Прав ни фа кул тет, Ри је ка, 2000.стр.121 
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По себ но пи та ње је на ко ји на чин се у упо ред ном уну тра шњем 
пра ву утвр ђу је да ли је су прот на стра на(е) но си лац уго вор ног ка-
па ци те та. У окви ру те рав ни по сма тра ња, нај пре тре ба раз мо три ти 
да ли се за кљу чи ва ње уго во ра са те ри то ри јал ним ен ти те ти ма ко ји 
ни су др жа ве, у уну тра шњем пра ву, за по тре бе спро во ђе ња устав-
ног по ступ ка за кљу чи ва ња и из вр ша ва ња ме ђу на род них уго во ра, 
сма тра за кљу чи ва њем ме ђу на род ног уго во ра. Од го вор на из ло же-
но пи та ње ни је јед но зна чан. Раз ли ке не по сто је са мо из ме ђу др жа-
ва, већ се по ја вљу ју и у окви ру јед не др жа ве, та ко да је очи глед но 
да је по ли тич ки ин те рес др жа ва од лу чу ју ћи чи ни лац.5) У окви ру 
раз ма тра ња да ли се спо ра зум за кљу чу је са су бјек том ме ђу на-
род ног пра ва и/или но си о цем уго вор ног ка па ци те та мо же се 
ука за ти и на прак су по је ди них др жа ва ко је су сво је спо ра зу ме 
са др жа ва ма ко је су под њи хо вим про тек то ра том сма тра ле за 
ме ђу на род не уго во ре.6) Утвр ђи ва ње ме ђу на род но прав ног су бјек-
ти ви те та и уго вор ног ка па ци те та дру ге или дру гих уго вор них стра-
на је удоба за кљу чи ва ња ме ђу на род ног уго во ра по ли тич ко пи та ње 
ко је је пре те жно у над ле жно сти из вр шне вла сти. Ме ђу тим, прак са 
др жа ва у ве ли ком бро ју по зна је слу ча је ве за кљу чи ва ња спо ра зу ма 
на ко је су при ме ње на пра ви ла уну тра шњег пра ва о за кљу чи ва њу 
ме ђу на род них уго во ра, са ен ти те ти ма чи ја се др жав ност оспо ра ва-
ла и на кон за кљу че ног спо ра зу ма7) 
5) При ме ра ра ди, Фран цу ска је са Кве бе ком за кљу чи ла ви ше спо ра зу ма ко ји у уну тра-

шњем пра ву Фран цу ске има ју ста тус ме ђу на род них спо ра зу ма на ко је су при ме њи ва ни 
чла но ви 52.-55. Уста ва. ко ји се од но се на ме ђу на род не уго во ре, а спо ра зу ми су об ја-
вље ни у Слу жбе ним но ви на ма те др жа ве. Са дру ге стра не, САД су од би ле да за кљу че 
спе ци јал ни би ла те рал ни тр го вин ски спо ра зум са Кве бе ком.

6) Та ко, иако су фран цу ски су до ви у не ким слу ча је ви ма из ри чи то ста ли на ста но ви ште да 
је Ан до ра «до бро без ме ђу на род ног су бјек ти ви те та», Фран цу ска је са Ан до ром, чи ји је 
је дан од про тек то ра, за кљу чи ва ла спо ра зу ме ко ји су са ста но ви шта уну тра шњег пра ва, у 
по гле ду по ступ ка за кљу чи ва ња и об ја вљи ва ња, сма тра ни за ме ђу на род не уго во ре (нпр. 
Кон вен ци ја о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу Фран цу ске и Ан до ре ко ја је пот пи са на 12. 
де цем бра 2000.) 

7) По себ но је ва жан при мер Основ ног уго во ра из ме ђу СР Не мач ке и ДДР-а из 1971. Има-
ју ћи у ви ду да СР Не мач ка ни је при зна ва ла др жав ност ДДР-а, по ста ви ло се пи та ње да 
ли је Основ ни уго вор ме ђу на род ни уго вор на ко ји тре ба при ме ни ти устав на пра ви ла о 
за кљу чи ва њу ме ђу на род них спо ра зу ма. На уго вор је при ме њен по сту пак ко ји Основ ни 
за кон СР Не мач ке пред ви ђа за ме ђу на род не уго во ре, та ко да је Бун де стаг 1973. за ко ном 
по твр дио Основ ни уго вор. Ба вар ска вла да је тим по во дом по кре ну ла по сту пак пред Са-
ве зним устав ним су дом. У сво јој од лу ци из 1973. Са ве зни устав ни суд СР Не мач ке је 
ипак био гле ди шта да је ДДР др жа ва у сми слу ме ђу на род ног пра ва и да је као та ква ме-
ђу на род но прав ни су бјект не за ви сно од ње го вог при зна ва ња.Пре ма од лу ци, СР Не мач ка 
ни је ме ђу на род но прав но при зна ла ДДР, али је за кљу чи ва ње уго во ра, на по се бан на чин, 
им пли ци ра ло фак тич ко при зна ње. Суд је за кљу чио да од нос из ме ђу ДДР-а и СР Не мач-
ке под ле же ме ђу на род ном пра ву, али да је са др жин ски реч о од но су «interse». 



ВладимирБ.Ђурић Бриселскиспоразумпоновосмишљенесмутње

163

Дру ги услов ко ји уго вор мо ра да ис пу ни да би се сма трао 
ме ђу на род ним уго во ром је да је ре гу ли сан ме ђу на род ним пра вом.8) 
Кон вен ци је не са др же ја сно из ра жен кри те ри јум за од ре ђи ва ње 
шта тре ба сма тра ти спо ра зу мом ко ји је ре гу ли сан ме ђу на род ним 
пра вом. Пре ма схва та њи ма те о ри је, од су штин ске ва жно сти је на-
ме ра уго вор ни ца да се ство ре пра ва и оба ве зе по ме ђу на род ном 
пра ву.9)Уко ли ко та кве на ме ре не ма, спо ра зум се сма тра нео ба ве зу-
ју ћим (nonbindinginternationalagreement), или је под врг нут не ком 
дру гом прав ном си сте му. По сто ја ње на ме ре уго вор ни ца тре ба да 
се са гле да у све тлу чи ње ни ца сва ког слу ча ја, а не пре ма на кнад ном 
ту ма че њу на ме ре ко је по ти че од стра не са мих уго вор ни ца.10)Са 
дру ге стра не, из travauxpreparatoies Кон вен ци је из 1986. из во ди 
се за кљу чак да се, при ли ком уно ше ња из ра за «ре гу ли сан ме ђу на-
род ним пра вом» у де фи ни ци ју ме ђу на род ног уго во ра, осим на ме-
ре уго вор ни ца, у ви ду имао и пред мет уго во ра, та ко да ће спо ра зум 
би ти под врг нут ме ђу на род ном пра ву и би ти ме ђу на род ни уго вор, 
ако ње го ву са др жи ну чи не пи та ња и од но си ко је обич но ре гу ли ше 
ме ђу на род но пра во, ко ји ула зе у сфе ру ре гу ли са ња ме ђу на род ним 
пра вом.11) Због то га је од су штин ског зна ча ја да се раз мо три од-
нос из ме ђу на ме ре уго вор них стра на и пред ме та уго во ра. Уго вор не 
стра не мо гу не ка пи та ња ко ја спа да ју у до мен уну тра шњег пра ва 
ре гу ли са ти ме ђу на род ним уго во ром и та ко их под врг ну ти ме ђу-
на род ном пра ву,12)баш као што мо гу да по сту пе и су прот но и да у 
спо ра зу му пред ви де при ме ну уну тра шњег пра ва, чи ме је дан спо-
ра зум из у зи ма ју из ре гу ли са ња ме ђу на род ним пра вом.13) У те о ри ји 
ме ђу на род ног пра ва по сто је ауто ри ко ји за па жа ју објек тив не кри-
те ри ју ме и ис ти чу да има слу ча је ва у ко ји ма при ро да и циљ спо ра-

8) З. Ра ди во је вић, Уго во ри ме ђу на род них ор га ни за ци ја у са вре ме ном ме ђу на род ном јав-
ном пра ву, 1996.стр.371; Б.Јан ко вић, З.Ра ди во је вић, Ме ђу на род но јав но пра во,2005.
стр.22

9) A.Aust, Mo dern Tre aty Law and Prac ti ce, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2000,p17; Ro-
bert Y.Jen nings, Art hur Watts (ed.), Oppenheim’s International Law I, parts 2-4, Long-
man,1992.p.1202; J. de Arécha ga, н.д. 1978, p.36;Oscar.Schac hter, „The Twi light Exi-
sten ce of Non bin ding In ter na ti o nal Agre e ments“, American Journal of International Law 
2/1977,p.296 

10) A..Aust, нав.де ло,p17; Op pen he im’s In ter na ti o nal Law I, parts 2-4,1992.p.1202; J. de 
Arécha ga, н..д., p.36;O, Schac hter,н..д.,p.296 

11) З.Ра ди во је вић, Уго во ри ме ђу на род них ор га ни за ци ја у са вре ме ном ме ђу на род ном јав-
ном пра ву, 1996.стр.373,374; Б.Јан ко вић, З.Ра ди во је вић, Ме ђу на род но јав но пра во,2005.
стр.22

12) Та ко да тре ба при хва ти ти схва та ње пре ма ко ме ка рак тер уго вор ног од но са ни је од лу-
чу ју ћи мо ме нат уко ли ко су уго вор ни це су бјек ти ме ђу на род ног пра ва – З.Ра ди во је вић, 
н.д.стр.392

13) З.Ра ди во је вић, н.д.стр.374; Б.Јан кво вић, З.Ра ди во је вић,н.д.стр.22
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зу ма, за пра во ње го ва са др жи на, оне мо гу ћа ва ју да бу де под врг нут 
уну тра шњем пра ву, без об зи ра на на ме ру стра на ка.14)Уко ли ко на-
ме ра уго вор них стра на ни је ја сно из ра же на, тре ба прет по ста ви ти 
да су у пи та њу ме ђу на род ни уго во ри ко ји су ре гу ли са ни ме ђу на-
род ним пра вом.15)

 У ве зи са пи та њем да ли је уго вор ре гу ли сан ме ђу на род-
ним пра вом у упо ред ном пра ву за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго-
во ра по себ но се мо же раз мо три ти раз ли ко ва ње из ме ђу ме ђу на род-
них уго во ра и тзв. нео ба ве зу ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма. Та кви 
спо ра зу ми на зи ва ју се ме ко пра во (soft law) и по сто је као ме мо-
ран ду ми о раз у ме ва њу, за јед нич ке де кла ра ци је о на ме ра ма, не фор-
мал ни спо ра зу ми, џентлмен ски спо ра зу ми, за јед нич ки ко ми ни кеи, 
итд. За јед нич ка ка рак те ри сти ка им је да, на чел но, ни су прав но оба-
ве зу ју ћи, али је мо гу ће да се под не ким од тих на зи ва скри ва пра ви 
ме ђу на род ни спо ра зум. На осно ву че га се нео ба ве зу ју ћи ме ђу на-
род ни спо ра зу ми раз ли ку ју од ме ђу на род них уго во ра? Не сум њи во 
је да је ја сно из ра же на во ља уго вор них стра на по у зда ни по ка за-
тељ ка рак те ра не ког спо ра зу ма. Ка да је Се кре та ри јат Са ве та ми-
ни ста ра ЕУ 1996. упу тио упит ник зе мља ма чла ни ца ма о ин тер ној 
про це ду ри за кљу чи ва ња нео ба ве зу ју ћих спо ра зу ма, ве ћи на чла ни-
ца од го во ри ла је да је на ме ра стра на кључ ни чи ни лац у раз ли ко-
ва њу нео ба ве зу ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма од ме ђу на род них 
уго во ра.16)У ме ђу на род ним од но си ма зна ча јан број ака та из ри чи то 
од ре ђу је да са др жи по ли тич ке оба ве зе. Иако из о ста нак ре ги стро-
ва ња ме ђу на род ног уго во ра у скла ду са чла ном 102. По ве ље УН 
не зна чи да та кав уго вор не ма оба ве зу ју ћи ка рак тер, сма тра се да 
од ре ђе ње ко јим се пред ви ђа да акт ни је по до бан за ре ги стро ва ње 
у УН, пред ста вља из ри чи то ис ка за ну на ме ру стра на ка да са чи не 
нео ба ве зу ју ћи ме ђу на род ни спо ра зум.17) У од го во ри ма др жа ва чла-
ни ца ЕУ на упит ник из 1996. на ве де ни су и оста ли кри те ри ју ми 
раз ли ко ва ња – из о ста нак пар ла ме не тар не про це ду ре, на слов ак та 
и из о ста вља ње пре ла зних и за вр шних од ред би ко је су уоби чај но 
свој стве не ме ђу на род ним уго во ри ма. По је ди не др жа ве су на ве ле 

14) Као што је то слу чај нпр. са це си јом ма лог де ла те ри то ри је Фран цу ске Швај цар ској за 
из град њу Же нев ског аеро дро ма - ис ти че се да без об зи ра на три ви јал ну ва жност спо ра-
зу ма, чи ње ни ца да је реч о пре но су су ве ре ни те та над др жав ном те ри то ри јом свр ста ва 
тај спо ра зум у ме ђу на род не уго во ре – O. Schac hter,н..д.,p.296 

15) То је био и став Ко ми си је за ме ђу на род но пра во пре усва ја ња Кон вен ци је из 1986. – ви-
де ти З.Ра ди во је вић, Уго во ри ме ђу на род них ор га ни за ци ја у са вре ме ном ме ђу на род ном 
јав ном пра ву, 1996.стр.373 и В.Ђ.Де ган, н.д., 2000.стр.121

16) EU Doc.PESC/SEC 899/9.08.1996.

17) A.Aust, н.д..p.28 -29
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да је «из бе га ва ње оба ве зу ју ћег из ра жа ва ња» (avoidanceofmanda
torylanguage) је дан од кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње нео ба ве зу ју ћих 
од оба ве зу ју ћих ме ђу на род них спо ра зу ма.

1.2.СадржинаинорамтивникарактерБС

БС са др жи „прин ци пе ко ји ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но-
са“. Ови „прин ци пи“ пред ста вља ју из ја ве во ља ко ји ма се пред ви-
ђа, од но сно уре ђу је бу ду ће по на ша ње и има ју, или из ра жа ва ју на-
ме ру да има ју, не по сред не прав не учин ке по стра не. У том сми слу, 
БС је нор ма тив ни акт. Бу ду ћи да је сро чен та ко да ње го ве од ред бе 
има ју ефе кат ergaomnes, ја сно је да БС сво јом са др жи ном пред ста-
вља општиправниакт.

Од ред ба ма БС уре ђу ју се пи та ња по сто ја ња за јед ни це оп-
шти на са ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом, струк ту ре вла сти те 
за јед ни це, над ле жно сти за јед ни це, прав не га ран ти је по сто ја ња за-
јед ни це ко је ће би ти обез бе ђе не и устав но прав ним нор ма ма, функ-
ци о ни са ња по ли циј ских сна га на се ве ру Ко со ва, де ло ва ња суд ске 
вла сти, ор га ни за ци је и спро во ђе ња ло кал них из бо ра, оба ве за стра-
на у про це су евро ин те гра ци ја, итд. Да кле, БС ре гу ли ше materiae
constitutionis,па се осно ва но по ста вља пи та ње да ли он мо же да 
бу де ре гу ли сан уну тра шњим пра вом.

БС, ка ко то већ из са мог на зи ва сле ди, ни је јед но стра на из-
ја ва во ље, већ дво стра ни прав ни по сао.Бу ду ћи да пред ста вља са-
гла сност во ља, по ста вља се и пи та ње да ли се БС мо же сма тра ти 
ме ђу на род ним уго во ром? Пр ви ко рак у од го во ру на то пи та ње је 
да се утвр ди да ли БС ис пу ња ва усло ве ко ји се зах те ва ју за по сто-
ја ње ме ђу на род ног уго во ра, да кле да се по дроб но раз мо три ка рак-
тер стра на ко је су га за кљу чи ле и прав ни си стем ко јим је ње го во 
за кљу чи ва ње и из вр ша ва ње ре гу ли са но. 

1.3.УговорнестранеБС

У тек сту БС prima facie ни је ја сно ко су стра не спо ра зу ма. 
Па жљи ви јим са гле да ва њем, ка ко са др жи не, та ко и фор ме, ја сно се 
уоча ва да се у спо ра зу му, ко ри сти по јам »двестране» ко јим се за-
пра во озна ча ва ју Ср би ја (РС) и Ко со во (КС), иако оне ни су из ри-
чи то на ве де не као та кве. 

БС су пред ви ђе на пра ва и оба ве зе стра на, Иако КС ни је су-
бјект ме ђу на род ног пра ва, ни ти по Устав ном окви ру за при вре ме ну 
са мо у пра ву ин сти ту ци је при вре ме не са мо у пра ве има ју овла шће ња 
у обла сти за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра, а след стве но то ме 
ни КС уго вор ни ка па ци тет (iustractatum), са мим спо ра зу мом у тач-
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ки 14. про пи са но је да «ни јед на стра на не ће бло ки ра ти, или под-
сти ца ти дру ге да бло ки ра ју на пре дак дру ге стра не на ње ном пу ту 
ка ЕУ». Бу ду ћи да је «пут ка ЕУ», као за јед ни це др жа ва, ис кљу чи во 
ре зер ви сан за др жа ве и да се ин сти ту ци о нал но од ви ја за ку чи ва-
њем од го ва ра ју ћих ме ђу на род них уго во ра, ја сно је да је КС, као 
стра на спо ра зу ма, иако без ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та и 
уго вор ног ка па ци те та, овим спо ра зу мом, ако не из ри чи то, а он да 
сва ка ко им пли цит но или inpotentiа, при зна то као но си лац та квог 
су бјек ти ви те та, или уго вор ног ка па ци те та. То је на ро чи то ви дљи-
во на осно ву тач ке 1. Спо ра зу ма о енер ге ти ци ко ји је по стиг нут на 
осно ву тач ке 13. БС (па се и мо ра до ве сти у си стем ску и ло гич ку 
ве зу са њим) на осно ву ко је је пред ви ђе но да «стра не по твр ђу ју 
сво ју по све ће ност ис пу ња ва њу оба ве за сход но По ве љи о енер гет-
ској за јед ни ци». Реч је о Уго во ру о осни ва њу енер гет ске за јед ни це 
ко ји је 25.10.2005. пот пи сан из ме ђу Европ ске за јед ни це и Ал ба ни-
је, Бу гар ске, БиХ, Хр ват ске, БЈР Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Ру му ни је, 
Ср би је и При вре ме не ми си је УН на КС у скла ду са Ре зо лу ци јом 
1244СБ УН и ко ји је, бу ду ћи да је устав но прав но ра ти фи ко ван, 
са став ни део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је. Има ју ћи у ви ду 
да су по сти за њем Спо ра зу ма о енер ге ти ци, а на осно ву БС, стра-
не ја сно и не дво сми сле но из ра зи ле сво ју при вр же ност оба ве за ма 
из Уго во ра о осни ва њу енер гет ске за јед ни це, ја сно је да су има ле 
на ме ру да се у том Уго во ру, а на осно ву БС, из вр ши сво је вр сна 
суп сти ту ци ја јед не уго вор не стра не, то јест да уме сто При вре ме-
не ми си је УН на КС, као но си о ца оба ве за по осно ву тог Уго во ра 
озна че КС.

БС је по стиг нут уз по сре до ва ње ЕУ. Спо ра зум су, у јед ном 
при мер ку, па ра фи ра ли Иви ца Да чић, пред сед ник Вла де РС у вре ме 
ње го вог за кљу чи ва ња, и Ке трин Ештон, Ви со ка пред став ни ца ЕУ 
за спољ ну по ли ти ку и без бед ност, а у дру гом, Ха шим Та чи, пред-
сед ник вла де КС и Ке трин Ештон. Оба при мер ка Спо ра зу ма су у 
исто вет ном тек сту. У са мом тек сту БС, ЕУ ни је из ри чи то озна че на 
као стра на спо ра зу ма. Ме ђу тим, бу ду ћи да је њен Ви со ки пред став-
ник па ра фи рао спо ра зум, ја сно је да се мо же ста ти на ста но ви ште 
да је и ЕУ стра на БС. За пра во, ве ћи на од ред би спо ра зу ма пред ста-
вља па ра лел но, на пр ви по глед уни ла те рал но, али исто вет но оба ве-
зи ва ње две стра не пре ма ЕУ ко ја се по ја вљу је у уло зи но си о ца пра-
ва пре ма стра на ма спо ра зу ма, на ро чи то у кон тек сту од ред бе пре ма 
ко јој «стра не не ће бло ки ра ти, или под сти ца ти дру ге да бло ки ра ју 
на пре дак дру ге стра не на ње ном пу ту ка ЕУ». Шта ви ше, ЕУ пре ма 
тач ки 15. БС има и јед ну оба ве зу. Она тре ба да по мог не стра на ма 
у осни ва њу Од бо ра за им пле мен та ци ју. Бу ду ћи да је пред став ник 
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ЕУ па ра фи рао спо ра зум, да су се стра не оба ве за ле пре ма ЕУ да ће 
га спро ве сти, као и да ЕУ има уло гу у про це су спро во ђе ња спо-
ра зу ма, ја сно је да се ЕУ мо же сма тра ти стра ном овог спо ра зу ма. 
За пра во, ЕУ, као не сум њи ви но си лац ме ђу на род но прав ног су бјек-
ти ви те та и уго вор ног ка па ци те та, по ја вљу је се у БС као сво је вр сни 
тран сфор ма тор ме ђу на род ног су бјек ти ви те та и уго вор ног ка па ци-
те та Ко со ва и су штин ски, што се ти че уго вор них стра на, обез бе ђу-
је ме ђу на род но прав ни ка рак тер овог спо ра зу ма. Да кле, стра не БС, 
ка да је реч о РС и ЕУ, не сум њи во су су бјек ти ме ђу на род ног пра ва 
и но си о ци уго вор ног ка па ци те та, док се за КСо мо же ис та ћи да му 
је та кав су бјек ти ви тет и/или ка па ци тет им пли цит но, или inpotentiа 
при знат овим спо ра зу мом.

1.4.БС–правниодноскојијерегулисан
међународнимправом

Ана ли за са др жа ја БС упу ћу је на за кљу чак да је реч о оп ште-
нор ма тив ном ак ту ко ји је сро чен оба ве зу ју ћим из ра жа ва њем и ко ји 
ре гу ли ше устав но прав ну ма те ри ју. Већ са ме те чи ње ни це до вољ не 
су за за кљу чак да се БС не мо же сма тра ти нео ба ве зу ју ћим ме ђу на-
род ним спо ра зу мом, ни ти да је реч о спо ра зу му ко ји је ре гу ли сан 
уну тра шњим пра вом.. На и ме, ако са др жи од ре ђе на пра ва и оба ве-
зе и ства ра прав ни од нос, БС је оба ве зу ју ћег ка рак те ра, а бу ду ћи 
да ре гу ли ше устав но прав ну ма те ри ју, БС, као нор ма тив ни акт, не 
мо же да бу де под врг нут уну тра шњем пра ву и њим ре гу ли сан. Ме-
ђу тим, ако ни је и не мо же да бу де ре гу ли сан уну тра шњим пра вом, 
да ли је БС ре гу ли сан ме ђу на род ним пра вом?

У са мом тек сту БС на ме ра стра на ка да са чи не нео ба ве зу-
ју ћи прав ни спо ра зум ни је из ри чи то ис ка за на, баш као што ни је 
из ри чи то ис ка за на ни на ме ра да спо ра зум сма тра ју ре гу ли са ним 
ме ђу на род ним пра вом. Чи ни се ме ђу тим да је на ме ра стра на ка БС 
ви ше ишла за тим да овај акт сма тра ју ре гу ли са ним ме ђу на род ним 
пра вом. Та кав за кљу чак се те ме љи на ве ћем бро ју прав них ар гу-
ме на та, ка ко ма те ри јал но прав не, та ко и фор мал но прав не при ро де.

Нај пре, сам на зив спо ра зу ма и ма те ри ја ко ја је њим уре ђе-
на (нор ма ли за ци ја од но са) су ге ри шу да је реч о пред ме ту ко ји је 
пре вас ход но по до бан да бу де ре гу ли сан ме ђу на род ним пра вом, од-
но сно да ње го ву са др жи ну чи не пи та ња и од но си ко је обич но ре гу-
ли ше ме ђу на род но пра во. Дру гим ре чи ма, пред мет, при ро да и циљ 
спо ра зу ма упу ћу ју на ме ђу на род но прав но ре гу ли са ње.

По је ди не од ред бе спо ра зу ма не сум њи во упу ћу ју на на ме ру 
стра на ка да се за кљу чи спо ра зум ко ји је ре гу ли сан ме ђу на род ним 
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пра вом. Нај пре, БС је пред ви ђен ме ха ни зам им пле мен та ци је, а са-
мим тим и на чин ње ног над гле да ња ко ји је свој ствен ме ђу на род-
ним уго во ри ма. Тач ком 15. про пи са но је да ће две стра не, уз по моћ 
ЕУ, обра зо ва ти Од бор за им пле мен та ци ју. Да кле, две стра не, уз 
са деј ство ЕУ, на рав но прав ној осно ви, уче ству ју у им пле мен та ци-
ји спо ра зу ма и ње ном над гле да њу. Шта ви ше, стра не су усво ји ле 
План за им пле мен та ци ју ко ји ни је ни шта дру го до тзв. им пле мен-
ти ра ју ћи спо ра зум чи ји је сми сао из вр ша ва ње основ ног спо ра зу ма, 
а че га не ма при ли ком за кљу чи ва ња по ли тич ких нео ба ве зу ју ћих 
спо ра зу ма.

По сту пак за кљу чи ва ња БС и ње го ве пре ла зне од ред бе та ко-
ђе упу ћу је на на ме ру уго вор них стра на да спо ра зум бу де ре гу ли сан 
ме ђу на род ним пра вом. На и ме, пре ла зне и за вр шне од ред бе спо ра-
зу ма ко је мо гу да бу ду по ка за тељ на ме ре уго вор них стра на, сро че-
не су, бар од стра не срп ског пред став ни ка, на на чин ко ји је свој-
ствен ме ђу на род ним уго во ри ма. Ис под тек ста спо ра зу ма, ру ком је 
до пи са но да ће стра не «до ста ви ти сво је од лу ке о при хва та њу или 
од би ја њу», што за пра во зна чи да су стра не при хва ти ле да на кнад-
но до не су од лу ку и ис ка жу во љу да бу ду ко нач но оба ве за не спо-
ра зу мом. Да БС ко јим слу ча јем ни је ме ђу на род ни спо ра зум ко ји 
ства ра пра ва и оба ве зе и ко ји је ре гу ли сан ме ђу на род ним пра вом, 
за што би стра не уоп ште до но си ле од лу ку о ње го вом при хва та њу? 
Да кле, упра во је на ме ра стра на ка да на кнад но при хва те или од би-
ју спо ра зум је дан од кључ них ар гу ме на та у при лог те зе да је БС 
ме ђу на род ни уго вор. Шта ви ше, текст о ко јем је стра не тре ба ло да 
до не су од лу ке о «при хва та њу или од би ја њу»прет ход но је аутен ти-
фи ко ван и то на на чин и у скла ду са БК што не сум њи во пред ста-
вља на ме ру стра на да њи хов спо ра зум бу де ре гу ли сан ме ђу на род-
ним пра вом. Аутен ти фи ка ци ја у ме ђу на род ном пра ву пред ста вља 
по сту пак уста но вља ва ња де фи ни тив ног тек ста уго во ра,18)а пре ма 
БК, ако са мим тек стом уго во ра ни је пред ви ђе но дру га чи је, 
вр ши се пот пи сом, пот пи сом ad referendum,илипарафира
њемкојесесастојиутомештопредставниципреговарача
стављајунакрајутекстаиницијалесвојихименаипрезиме
на.Упра во се у слу ча ју за кљу чи ва ња БС при сту пи ло па ра-
фи ра њу тек ста, јер је ис под тек ста на зна че но «Овим потвр
ђујемдајеовотекстпредлога на ко ји ће обе стра не до ста ви ти 
сво је од лу ке о при хва та њу или од би ја њу: И.Д.»Да кле, ко ри сте ћи 
ин сти тут па ра фа за аутен ти фи ка ци ју тек ста спо ра зу ма ко ји је свој-
ствен по ступ ку за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра и ко ји је јед на 

18)  Ми лен ко Кре ћа, Ме ђу на род но јав но пра во, Прав ни фа кул тет, Бе о град 2012, стр. 448
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од мо гу ћих фа за у по ступ ку за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра, 
стра не су ис ка за ле на ме ру да њи хов спо ра зум бу де ре гу ли сан ме-
ђу на род ним пра вом.

На осно ву из ло же не ана ли зе сле ди да БС, ма кар и де ли мич-
но, пред ста вља ме ђу на род ни уго вор ко ји у устав но прав ном сми слу 
под ле же по твр ђи ва њу, од но сно устав но прав ном ра ти фи ко ва њу од 
стра не над ле жних ор га на Ср би је.

2.ОТВОРЕНАПИТАЊАУПОСТУПКУ
ОЦЕНЕУСТАВНОСТИБС

Од ре ђе на прав на пи та ња на ве де на у ре фе ра ту за јав ну рас-
пра ву у по ступ ку оце не устав но сти БС ни су ни од ка квог прав ног 
зна ча ја за утвр ђи ва ње прав не при ро де БС и оце ну ње го ве устав но-
сти. На и ме, да ли вр ше ње овла шће ња Вла де на осно ву Ре зо лу ци-
је На род не скуп шти не (да ље НС) о основ ним прин ци пи ма за по-
ли тич ке раз го во ре са при вре ме ним ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве на 
КиМ мо же има ти зна че ње пре го во ра за за кљу чи ва ње ме ђу на род-
ног уго во ра у сми слу За ко на о за кљу чи ва њу и из вр ша ва њу ме ђу-
на род них уго во ра (да ље ЗЗИ МУ) ни је ни ма ло ре ле вант но за утвр-
ђи ва ње прав не при ро де БС. Упра во су прот но, на чин за кљу чи ва ња 
БС, као и на чин ње го вог уво ђе ња у прав ни по ре дак РС тре ба ло је 
да бу ду опре де ље ни ње го вом прав ном при ро дом ко ја је од ре ђе на 
са др жи ном, ка рак те ром стра на ко је су га за кљу чи ле, као и вр стом 
прав ног си сте ма ко јем је под врг нут, од но сно ко јим је ре гу ли сан.

За утвр ђи ва ње прав не при ро де БС ни је од зна ча ја ни пи та-
ње да ли си стем ско ту ма че ње БК упу ћу је на за кљу чак да уго вор ни 
ка па ци тет у ме ђу на род ном пра ву има ју др жа ве чла ни це УН, а не 
и су бјек ти ви те ти ко ји су евен ту ал но би ла те рал но при зна ти, те да 
ли би се до ку мент у ко ме би са мо зва на «Ре пу бли ка Ко со во» чак и 
би ла на ве де на као уго вор на стра на мо гао сма тра ти ме ђу на род ним 
уго во ром у сми слу БК. То пи та ње ни је ре ле вант но из ви ше раз ло-
га. Нај пре, упо ред но прав на ре ше ња ука зу ју да се ме ђу на род ним 
уго во ри ма сма тра ју и они ко ји су за кљу че ни са ен ти те ти ма ко ји 
ни су чла ни це УН, а ко ји има ју уго вор ни ка па ци тет. Ре ги стра ци-
ја уго во ра у окви ру УН не под ра зу ме ва за бра ну ре ги стро ва ња од 
стра не неч ла ни ца, а из о ста нак ре ги стро ва ња и не мо гућ ност да се 
уго вор ни це по зо ву на не ре ги стро ва ни уго вор у слу ча ју спо ра пред 
ор га ни ма УН, не зна чи да се на та кав уго вор не мо гу по зва ти пред 
те лом или су дом ко ји је ван струк ту ре УН (нпр. Стал ни ар би тра-
жни суд). На по слет ку, пи та ње ни је од зна ча ја и због то га што би 
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за кљу чи ва ње спо ра зу ма из ме ђу Ср би је и КСа ко јим би се при зна-
вао ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет тој тво ре ви ни, а што у из ве-
сном сми слу и је сте БС, мо гао сма тра ти ме ђу на род ним уго во ром, 
иако јед на стра на у то ку за кљу чи ва ња та квог спо ра зу ма не би има-
ла ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет и уго вор ни ка па ци тет.

По себ но тре ба ис та ћи да се пи та ње «да ли оспо ре ни акт има 
не по сред но прав но деј ство, ... или се ра ди о по ли тич ком до ку мен-
ту... при че му... по ли тич ка са гла сност прав ну оба ве зност до би ја 
до но ше њем од го ва ра ју ћих за ко на...» не за сни ва на основ ним те-
о риј ским зна њи ма у ве зи са ме ђу на род ним уго во ри ма. Сви ме ђу-
на род ни уго во ри не по сред но ства ра ју пра ва и оба ве зе за уго вор не 
стра не на ме ђу на род ном пла ну, али не ства ра ју не по сред но пра ва 
и оба ве зе за по је дин це и прав на ли ца у окви ру уну тра шњег прав-
ног по рет ка. По не кад је за при ме ну по је ди них уго во ра по треб но 
до не ти по себ не за ко не ко ји ма се из вр ша ва ју и та кви се ме ђу на-
род ни уго во ри на зи ва ју пре но сно и звр шни (nonselfexecuting),али 
се та квим уго во ри ма не од ри че ка рак тер прав но о ба ве зних. Уоста-
лом, и ЗЗИ МУ по зна је спо ра зу ме по ли тич ке при ро де ко ји оба ве-
зно под ле жу пар ла мен тар ном устав но прав ном ра ти фи ко ва њу. БС 
не сум њи во не по сред но ства ра оба ве зе и пра ва за Ср би ју на ме ђу-
на род ном пла ну, док је за ње го ву им пле мен та ци ју у уну тра шњем 
прав ном по рет ку по треб но до не ти од го ва ра ју ће за ко не, што га свр-
ста ва у ред пре но сно и звр шних спо ра зу ма. Да је та ко, ја сно су од-
ре ди ле и са ме стра не спо ра зу ма ко је су у тач ки 1. Пла на за им пле-
мен та ци ју пред ви де ле да ће про пи са ти (учи ни ти) све нео п ход не 
прав не про ме не за им пле мен та ци ју БС. 

Уко ли ко се има у ви ду све што је из ло же но, ја сно је да је за 
оце ну устав но сти БС пр во ре ле вант но устав но прав но пи та ње за-
пра во на ко ји на чин је БС уве ден у прав ни пре дак Ре пу бли ке Ср би-
је, јер се, да се по слу жи мо реч ни ком не мач ке прав не на у ке и прак се 
не мач ког Устав ног су да, по сред ством тог ака та оства ру је „улаз у 
по сту пак устав но прав ног ис пи ти ва ња ме ђу на род них уго во ра“. 

3.НЕУСТАВНОСТБС

3.1.Неуставнопотврђивање(ратификација)БС

 Устав но прав на ра ти фи ка ци ја је при ста нак, по твр ђи ва ње, 
одо бре ње са др жа ја и фор ме ме ђу на род ног уго во ра ко је да је ор-
ган, или ви ше њих, од ре ђен устав ним по рет ком у ци љу оба ве зи-
ва ња др жа ве на по што ва ње и из вр ша ва ње ме ђу на род ног уго во ра. 
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Устав но прав на ра ти фи ка цја ни је ко нач но оба ве зи ва ње др жа ве на 
ме ђу на род ном пла ну – она је пред ви ђе на устав ним уре ђе њем за-
кљу чи ва ња и из вр ша ва ња ме ђу на род них уго во ра и мо же да се вр-
ши у је дин стве ном по ступ ку за све ме ђу на род не уго во ре, или да 
се за по је ди не ме ђу на род не уго во ре пред ви де по себ ни по ступ ци 
у ко ји ма уче ству ју раз ли чи ти др жав ни ор га ни. Устав но прав на ра-
ти фи ка ци ја мо же да бу де у над ле жно сти за ко но дав не и/или из вр-
шне вла сти, а мо гу ће је да се вр ши и не по сред ним из ја шња ва њем 
гра ђа на. Основ ни кри те ри јум ко ји у уну тра шњем прав ном по рет ку 
опре де љу је ко ји ће ор ган би ти над ле жан за устав но прав ну ра ти фи-
ка ци ју је са др жи на ме ђу на род ног уго во ра. 

Устав Ре пу бли ке Ср би је (да ље УРС) свр ста ва ме ђу на род не 
уго во ре у из во ре уну тра шњег пра ва. Пре ма чла ну 16. ст.2, по твр-
ђе ни ме ђу на род ни уго во ри, са став ни су део прав ног по рет ка Ре пу-
бли ке Ср би је и не по сред но се при ме њу ју. По твр ђе ни ме ђу на род ни 
уго во ри, пре ма ис тој од ред би, мо ра ју би ти у скла ду с УРС. Члан 
18. став 2. пред ви ђа да се УРС јем че и као та ква, не по сред но при-
ме њу ју људ ска и ма њин ска пра ва за јам че на и по твр ђе ним ме ђу на-
род ним уго во ри ма.

Члан 99. УРС од ре ђу је да НС РС по твр ђу је ме ђу на род не уго-
во ре кадјезакономпредвиђенаобавезањиховогпотврђивања. 

УРС је у чла ну 167. ст.1. т.1. пред ви део да Устав ни суд од лу-
чу је о са гла сно сти за ко на и дру гих оп штих ака та не са мо са УРС, 
већ и са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма, док је т. 2. про пи-
сао да Суд од лу чу је о са гла сно сти по твр ђе них ме ђу на род них уго-
во ра с УРС. Од ред бом чла на 194.ст.4.про пи са но је да су по твр ђе ни 
ме ђу на род ни уго во ри део прав ног по рет ка Ре пу бли ке и да не сме ју 
би ти у су прот но сти са УРС. Пре ма ст.5 истог чла на, за ко ни и дру ги 
оп шти ак ти до не ти у РС не сме ју да бу ду у су прот но сти са по твр-
ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. 

Из ло же не устав не од ред бе зна че да су по твр ђе ни ме ђу на род-
ни уго во ри на хи је ра хиј ској ле стви ци из над за ко на и дру гих оп-
штих ака та, али ис под УРС. Ме ђу тим, ме ђу на род ни уго во ри ни су, 
са ста но ви шта сво је прав не сна ге, је дин стве на ка те го ри ја оп штих 
ака та. Од ред ба УРС пре ма ко јој се јем че људ ска и ма њин ска пра ва 
за јам че на ме ђу на род ним уго во ри ма, зна чи да су од ред бе та квих 
уго во ра исте прав не сна ге као и од ред бе УРС. Та ко ђе, мо гло би 
се ста ти на ста но ви ште и да оста ли ме ђу на род ни уго во ри ко ји ре-
гу ли шу устав ну ма те ри ју, има ју исту прав ну сна гу као и од ред бе 
уста ва. То је ва жно, јер са др жи на уго во ра опре де љу је на чин и по-
сту пак ње го вог устав но прав ног ра ти фи ко ва ња.
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УРС ипак оста вља из ве сне не до у ми це у по гле ду ме ђу на-
род них уго во ра, на чи на њи хо вог устав но прав ног ра ти фи ко ва ња и 
њи хо ве прав не сна ге, а след стве но то ме и кон тро ле њи хо ве устав-
но сти. Та кве не до у ми це про ис ти чу из не до вољ но ја сно опре де ље-
ног пој ма „по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри“. На и ме, члан 99. УРС 
пре ма ко ме НС РС по твр ђу је ме ђу на род не уго во ре кадјезаконом
предвиђенаобавезањиховогпотврђивања,си стем ски од у да ра од 
оста лих ре ше ња. Из ло же на од ред ба зна чи да не ма оба ве зе пар ла-
мен тар не устав но прав не ра ти фи ка ци је свих ме ђу на род них уго во-
ра, од но сно оста вља сло бо ду за ко но дав цу да за ко ном од ре ди ко је 
ме ђу на род не уго во ре по твр ђу је за ко но дав на власт. Уко ли ко се на 
осно ву из ло же не од ред бе чла на 99. УРС ста не на ста но ви ште да 
су по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри са мо они ко је по твр ди НС РС, 
уто ли ко се пре ма чла ну 16. УРС до ла зи до за кључ ка да ме ђу на род-
ни уго во ри ко ји ни су про шли кроз про цес пар ла мен тар не устав но-
прав не ра ти фи ка ци је, већ су ра ти фи ко ва ни на дру га чи ји на чин, или 
уоп ште ни су ра ти фи ко ва ни, ни су са став ни део уну тра шњег прав-
ног по рет ка РС!! И обр ну то: уко ли ко се на осно ву од ред бе чла на 
99. УРС ста не на ста но ви ште да се под по твр ђе ним ме ђу на род ним 
уго во ри ма мо гу сма тра ти ка ко ме ђу на род ни уго во ри ко је по твр ди 
НС, та ко и ме ђу на род ни уго во ри ко ји се устав но прав но ра ти фи ку-
ју на дру га чи ји на чин, од но сно уко ли ко се из ра зом «потврђивање» 
не озна ча ва са мо пар ла мен тар но по твр ђи ва ње, уто ли ко се пре ма 
чла ну 194. став 5. УРС до ла зи до за кључ ка да ја чу прав ну сна гу 
у од но су на за ко не и дру ге оп ште ак те у РС има ју и ме ђу на род ни 
уго во ри ко ји су устав но прав но ра ти фи ко ва ни на дру га чи ји на чин 
(нпр. уред бом Вла де РС), или ко ји чак уоп ште ни су ни по твр ђе ни!!

Уме сто да из ло же ну ди ле му раз ре ши, но ви ЗЗИ МУ19) до дат-
но је усло жио пи та ње шта се мо же сма тра ти „потврђеним“ме ђу-
на род ним уго во ри ма. На и ме, ЗЗИ МУ је у чла ну 14. ст.1. пред ви део 
да НС по твр ђу је ме ђу на род не уго во ре вој не, по ли тич ке и еко ном-
ске при ро де, уго во ре ко ји ма се ства ра ју фи нан сиј ске оба ве зе за РС, 
уго во ре ко ји зах те ва ју до но ше ње но вих или из ме ну ва же ћих за ко-
на и уго во ре ко ји ма се од сту па од по сто је ћих за кон ских ре ше ња, 
док је у ста ву 2. про пи сао да ме ђу на род ни уго во ри ко ји не спа да ју 
у на ве де не не под ле жу поступкупотврђивања!!! За кон не са мо 
да ни је пред ви део да од ре ђе ни уго во ри не под ле жу пар ла мен тар-
ном по твр ђи ва њу, већ ни је пред ви део ни ка ко по твр ђи ва ње, да кле 
ни оно ко је би би ло у фор ми под за кон ског ак та. На про тив, пре ма 
ста ву 2. тог чла на, о тим уго во ри ма Вла да достављаинформацију 

19)  „Слу жбе ни гла сник РС“ бр.32/13
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над ле жном од бо ру НС. Да кле, за ко но да вац је из прав ног по рет ка 
изузео ве ли ки број ака та закоје јеизричитопрописаодапред
стављајумеђународнеуговореи за ко је оста је отво ре но пи та ње на 
ко ји на чин ће се при ме њи ва ти и из вр ша ва ти. Чи ни се да су из ло же-
на ре ше ња ЗЗИ МУ „зре ла“ за устав но суд ско укла ња ње из прав ног 
пре тка РС јер ства ра ју кор пус прав них ака та чи ја при ро да, евен ту-
ал но сту па ње на сна гу и на чин из вр ша ва ња пред ста вља ју ве ли ку 
не по зна ни цу и мо гућ ност зна чај ног из и гра ва ња основ них на че ла и 
вред но сти устав ног по рет ка РС. 

БС сво јом са др жи ном пред ста вља акт ко ји је јед ним де лом 
пред ви ђа пра ва и оба ве зе по ли тич ке при ро де (ре гу ли ше нр ма ли-
за ци ју од но са, ства ра оба ве зе ин тен зи ви ра ња раз го во ра о енер ге-
ти ци и те ле ко му ни ка ци ја ма, ства ра оба ве зе да се „не бло ки ра на-
пре дак на пу ту ка ЕУ“,итд) док је дру гим де лом акт ко ји зах те ва 
до но ше ње но вих или из ме ну ва же ћих за ко на и од сту па од по сто је-
ћих за кон ских ре ше ња (у де лу ко јим је ре гу ли са но да ће оп шти не у 
са ста ву За јед ни це срп ских оп шти на има ти над ле жно сти до де ље не 
ко сов ским за ко ном, да ће на КС по сто ја ти је дин стве не по ли циј ске 
сна ге, да ће суд ске вла сти би ти ин те гри са не и да ће функ ци о ни-
са ти у окви ру прав ног си сте ма КС, да ће оп штин ски из бо ри би ти 
ор га ни зо ва ни у скла ду са ко сов ским за ко ном, итд). У том сми слу, 
а има ју ћи у ви ду да БС у зна чај ној ме ри има еле мен те ме ђу на род-
ног уго во ра, ја сно је да је он, пре ма УРС и ЗЗИ МУ, мо рао би ти 
устав но прав но ра ти фи ко ван од стра не НС и то у фор ми за ко на. 
Шта ви ше, бу ду ћи да је њим ре гу ли са на устав но прав на ма те ри ја, 
ја сно је да је ње го ву устав но прав ну ра ти фи ка ци ју тре ба ло из вр-
ши ти по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну УРС. На и ме, има ју ћи 
у ви ду да УРС у по је ди ним чла но ви ма из ри чи то пред ви ђа да се 
по је ди ни за ко ни до но се по по ступ ку пред ви ђе ном за про ме ну УРС 
и да са др жи на тих за ко на мо гу да бу ду по је ди на од пи та ња за ко је 
УРС у ре ви зи о ном по ступ ку зах те ва ре фе рен дум ско из ја шња ва ње 
гра ђа на, ја сно је да би та кви за ко ни мо ра ли би ти из не ти на ре фе-
рен дум, што се,тим пре, мо же и мо ра при ме ни ти на за ко не ко ји ма 
би се вр ши ло по твр ђи ва ње ме ђу на род них уго во ра ко ји ма се уре-
ђу ју по је ди на пи та ња за ко ја се зах те ва оба ве зни ре фе рен дум, као 
што је то слу чај са су штин ском ауто но ми јом КиМ ко ја је де лом 
опре де ље на и ре ше њи ма БС. 

Уме сто да БС бу де по твр ђен од стра не НС у фор ми (устав-
ног)за ко на ко ји би био усво јен по по ступ ку про ме не УРС, а што би 
из и ски ва ло и ње го во по твр ђи ва ње на ре фе рен ду му, НС се о ње му 
по сред но из ја шња ва ла у фор ми Од лу ке. НС је на Дру гој по себ ној 
сед ни ци 26.апри ла 2013. усво ји ла Од лу ку о при хва та њу Из ве шта ја 
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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 
ЕУ, укљу чу ју ћи про цес им пле мен та ци је по стиг ну тих до го во ра.20) 
Бу ду ћи да је текст БС био са став ни део Из ве шта ја ко ји је НС сво-
јом Од лу ком при хва ти ла, по ста вља се пи та ње да ли је на тај на чин, 
су прот но ду ху и сло ву УРС и су прот но из ри чи тим од ред ба ма ЗЗИ-
МУ, НС, уме сто за ко ном, је дан ме ђу на род ни уго вор по твр ди ла у 
фор ми од лу ке? Пре од го во ра на то пи та ње, по треб но је раз мо три ти 
да ли се ова Од лу ка НС РС мо же сма тра ти прав ним ак том, или, 
ка ко се то у ре фе ра ту су ди је из ве сти о ца на во ди, „ак том о да ва њу 
по ли тич ке са гла сно сти На род не скуп шти не Вла ди за пред у зи ма ње 
...ак тив но сти ко је спа да ју у до мен во ђе ња по ли ти ке“?

УРС у чла ну 99. ст.1. т.7. про пи су је да НС до но си за ко не и
другеопштеакте. Уста во тво рац је очи глед но имао у ви ду не са мо 
по ли тич ке, већ и оп ште прав не ак те, што сле ди ка ко из је зич ког, 
та ко и из ло гич ког ту ма че ња из ло же не устав не од ред бе за сно ва ног 
на argumentumamaioriadminus.Пре ма чл.8.ст.1. За ко на о НС, 
НС до но си за кон, бу џет, за вр шни ра чун, план раз во ја, про стор ни 
план, по слов ник, стра те ги ју, де кла ра ци ју, ре зо лу ци ју, пре по ру ку, 
од лу ку, за кљу чак и аутен тич но ту ма че ње и ти се ак ти, пре ма ст.3. 
истог чла на За ко на, об ја вљу ју у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је“. По слов ни ком НС РС по себ но је уре ђен „по сту пак за до-
но ше ње по слов ни ка и дру гих оп штих ака та“ у ко је члан 192. По-
слов ни ка, свр ста ва још и од лу ке и за кључ ке. Да кле и По слов ни ком 
је опре де ље но да од лу ка мо же да пред ста вља оп шти (прав ни) акт.

Има ју ћи у ви ду из ло же но, мо же се ста ти на ста но ви ште да 
је пред мет на Од лу ка јед ним сво јим де лом за пра во оп шти акт, на-
ро чи то има ју ћи у ви ду да је при хва та ју ћи Из ве штај Вла де НС при-
хва ти ла и текст БС ко ји је са став ни део тог Из ве шта ја. На овом 
ме сту тре ба по но ви ти да ка рак тер и прав на при ро да БС ни су од-
ре ђе ни Од лу ком ко јом је НС тај спо ра зум при хва ти ла, при хва та ју-
ћи Из ве штај Вла де, већ упра во су прот но да је ка рак тер (фор ма и 
прав на сна га) ак та ко јим се вр ши ла устав но прав на ра ти фи ка ци ја 
БС тре ба ло да бу де опре де љен прав ном при ро дом БС. Уоста лом, 
има ју ћи у ви ду из ло же ну од ред бу чла на 14. ст.2. ЗЗИ МУ ко ји је, 
гле чу да, сту пио на сна гу са мо не ко ли ко да на пре па ра фи ра ња БС, 
а пре ма ко јој Вла да до ста вља ин фор ма ци ју над ле жном од бо ру НС 
о по је ди ним ме ђу на род ним уго во ри ма, не дво смил се но се мо же 
ста ти на ста но ви ште да је БС ме ђу на род ни уго вор. На и ме, упра во 
је Из ве штај Вла де ко ји са др жи текст спо ра зу ма та ква ин фор ма ци ја 

20)  „Слу жбе ни гла сник РС“ бр.38/13
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ко ју је Вла да, по зи ва ју ћи се на Ре зо лу ци ју НС о основ ним прин-
ци пи ма за по ли тич ке раз го во ре са при вре ме ним ин сти ту ци ја ма са-
мо у пра ве на КиМ21), уме сто над ле жном од бо ру, до ста ви ла чи та вој 
НС, што зна чи да је, у сми слу ЗЗИ МУ, БС ме ђу на род ни уго вор. На 
осно ву то га се мо же за кљу чи ти и да је НС пре кр ши ла УРС и ЗЗИ-
МУ по твр ђу ју ћи БС у фор ми Од лу ке, иако је реч о спо ра зу му ко ји 
спа да у ка те го ри ју ме ђу на род но прав них ака та ко је НС РС по твр-
ђу је за ко ном. 

Ка да би се и ста ло на ста но ви ште да пред мет на Од лу ка ни-
је оп шти прав ни акт ко ји је по до бан за устав но суд ско оце њи ва ње, 
већ акт о да ва њу по ли тич ке са гла сно сти НС Вла ди, чак и та да би 
се мо гло ја сно уочи ти да је БС, раз у ме се на не у ста ван и про тив за-
ко нит на чин, устав но прав но ра ти фи ко ван и као прав но о ба ве зу ју ћи 
акт уве ден у уну тра шњи прав ни по ре дак РС. На и ме, За кључ ком 
бр. 02-3570/2013 Вла да је прихватилаБС и наложилами ни стар-
стви ма, по себ ним ор га ни за ци ја ма и слу жба ма Вла де да предузму
потребнемереиактивностирадиимплементирањатогспора
зума.Закључакпредставља(још)једанвидуставноправногра
тификовањаБС,штојејаснонесамонаосновутекстаукоме
јенедвосмисленоназначенодаВладаприхватаспоразумина
лажемереиактивностизањеговупримену,већинаосновучи
њеницедаје,наконусвајањаЗакључка,ВладаобавестилаЕУи
њеногВисокогпредставниказаспољнуполитикуибезбедност
дајеприхватиласпоразум,штојеформалноиудухумеђуна
родногправаизвршеноуручивањемписма,заправодипломатске
ноте,шефуКанцеларијеЕУуБеоградукојимјеЕУобавешета
отојчињеници.

Чи ње ни ца да на ве де ни За кљу чак пред ста вља устав но прав-
но ра ти фи ко ва ње БС, сва ка ко у фор ми оп штег прав ног ак та ко ји 
не од го ва ра са др жи ни и ка рак те ру БС не мо же би ти по рек ну та 
на осно ву уво да тог ак та у ко јем је на ве де но да се он до но си на 
осно ву чл. 123. т.1. Уста ва ко јим је пред ви ђе но да Вла да утвр ђу је 
и во ди по ли ти ку, ни ти на осно ву по мањ ка ња ње го вог об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС“. На и ме, на осно ву УРС и За ко на 
о Вла ди и то упра во чл.43. ст.3. на ко ји се Вла да у уво ду на ве-
де ног За кључ ка та ко ђе по зва ла (Кад не до но си дру ге ак те, Вла да 
до но си за кључ ке), ја сно је да за кљу чак пред ста вља оп шти, а не 
не ка кав по ли тич ки акт, а на осно ву чи ње ни це да је њим на ло же но 
др жав ној упра ви и слу жа ма Вла де да пре ду зму по треб не ме ре и 
ак тив но сти ра ди им пле мен ти ра ња БС, ја сно је да је тај спо ра зум, 

21)  „Слу жбе ни гла сник РС”, број 4/13
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као оба ве зу ју ћи прав ни акт, устав но прав но ра ти фи ко ван и уве ден 
у уну тра шњи прав ни по ре дак, иако ни је чак ни об ја вљен у „Слу-
жбе ном гла сни ку“. У су прот ном, ако би се ста ло на ста но ви ште да 
За кљу чак о при хва та њу БС не пред ста вља ње го ву устав но прав ну 
ра ти фи ка ци ју и да, след стве но то ме, БС ни је са став ни део прав ног 
по рет ка, до шло би се до за кључ ка да је Вла да сво јим за кључ ком 
на ло жи ла др жав ној упра ви да пред у зи ма ме ре и ак тив но сти ра ди 
им пле мен ти ра ња не че га што не са мо да ни је об ја вље но, већ и што 
не ма оба ве зу ју ћи ка рак тер и што ни је са став ни део прав ног по-
рет ка Ре пу бли ке Ср би је. То би пред ста вља ло гру бо на ру ша ва ње 
од ред бе чл. 136. ст.1. УРС пре ма ко јој је др жав на упра ва ве за на 
Уста вом и за ко ном, као и од ред бе чл. 7. За ко на о др жав ној упра ви 
пре ма ко ме ор га ни др жав не упра ве ра де у окви ру и на осно ву УРС, 
за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та. Већ је и са мо ово до вољ но 
да се За кљу чак ко јим је БС устав но прав но ра ти фи ко ва на ка си ра 
као не у ста ван.Та ко ђе, устав но прав но ра ти фи ко ва ње БС, ма кар и у 
фор ми за кључ ка Вла де, отва ра пут за устав но суд ско од лу чи ва ње о 
устав но сти и ускла ђе но сти БС са оп штим ак ти ма ја че прав не сна-
ге. 

3.2.МатеријалнанеуставностБС

БС је у це ли ни не у ста ван акт. Њим се ре гу ли шу пи та ња уну-
тра шњег прав ног по рет ка су прот но ре ше њи ма са др жа ним у Уста-
ву Ре пу бли ке Ср би је.

БС ни је у скла ду с УРС нај пре због то га што ре гу ли ше пи та-
ња ко ја спа да ју у оквир су штин ске ауто но ми је КиМ, а ко ја, пре ма 
чла ну 182. ст.2. УРС мо гу да бу ду ре гу ли са на ис кљу чи во посеб
нимзакономкојиседоносипопоступкупредвиђеномзапромену
Устава. Бу ду ћи да та кав за кон још увек ни је до не сен, не у став но је 
ре гу ли са ти би ло ко јим дру гим прав ним ак том пи та ња у ко ја спа да-
ју устав но са мо ор га ни зо ва ње и вр ше ње др жав них функ ци ја - за ко-
но дав не и суд ске функ ци је ко је су УРС у ис кљу чи вој над ле жно сти 
РС и ње них др жав них ора га на. У том сми слу, не у став на је од ред ба 
пре ма ко јој се га ран ти је за по сто ја ње и де ло ва ње За јед ни це оп шти-
на у ко ји ма Ср би чи не ве ћин ско ста нов ни штво пру жа ју устав ним 
пра вом и ва же ћим за ко но дав ством, при че му се очи глед но ми сли 
на ак те ко сов ског прав ног по рет ка (т.2. спо ра зу ма).Та ко ђе, у ни зу 
од ред би БС ја сно се упу ћу је на ко сов ско за ко но дав ство (т.4.-над-
ле жно сти оп шти на пред ви ђе не ко сов ским за ко ном, т.10. – прав ни 
си стем КС у окви ру ко га функ ци о ни шу суд ске вла сти, т. 11.- ор га-
ни зо ва ње оп штин ских из бо ра у скла ду са ко сов ским за ко ном).
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БС ни је у скла ду с УРС и због то га што се њим при зна је 
уго вор ни ка па ци тет ју жне срп ске по кра ји не. За кљу чи ва ње спо ра-
зу ма са ју жном срп ском по кра ји ном у ди рект ној је су прот но сти са 
чл. 181. УРС пре ма ко ме ауто ном не по кра ји не мо гу са ра ђи ва ти са 
од го ва ра ју ћим те ри то ри јал ним за јед ни ца ма и је ди ни ца ма ло кал не 
са мо у пра ве других држава и зо само у оквиру спољне политике
РепубликеСрбије и уз поштовањењеногтериторијалног једин
стваиправногпоретка.Шта ви ше, у са мом спо ра зу му ни је ја сно 
ни озна че на дру га стра на, али се из од ред би спо ра зу ма мо же за-
кљу чи ти да је реч о КС, што про тив ре чи устав но прав ном на зи ву 
ју жне срп ске по кра ји не – Ко со во и Ме то хи ја. При зна ва ње уго вор-
ног ка па ци те та у су прот но сти је и са Ре зо лу ци јом 1244 СБ УН и 
Устав ним окви ром за при вре ме ну са мо у пра ву ко јим је, у гру пи 
овла шће ња спе ци јал ног пред став ни ка Ге не рал ног се кре та ра ОУН, 
из ри чи то пред ви ђе но и закључивањеспоразумасадржавамаиме
ђународниморганизацијамаусвимпитањимаобухваћенимРезо
луцијом1244,штозначидадауговорникапацитетнемаКиМ,већ
гаимасамоУНМИК,односноОУН.

Не у став ност БС огле да се и у то ме што се њим по је ди не 
обла сти дру штве ног жи во та ко је су пре ма чл.97. УРС у ис кљу чи вој 
над ле жно сти Ре пу бли ке, од но сно ко је Ре пу бли ка уре ђу је и обез бе-
ђу је, пре да ју у над ле жност «Ко со ва». Реч је о уре ђе њу и обез бе ђе-
њу си сте ма ло кал не са мо у пра ве (чл.97.т. 3. Уста ва) ко је је на осно-
ву т. 4. БС, а у по гле ду ло кал них из бо ра на осно ву т.11. пре пу ште но 
«ко сов ском за ко ну», уре ђе њу и обез бе ђе њу без бед но сти (чл.97.т.4. 
Уста ва) ко је је на ру ше но при зна ва њем по сто ја ња «ко сов ске по ли-
ци је» и пре у зе том оба ве зом да се сва по ли ци ја «ин те гри ше у оквир 
Ко сов ске по ли ци је», као и о енер ге ти ци и те ле ко му ни ка ци ја ма за 
ко је је тач ком 13. спо ра зу ма пред ви ђе но да ће стра не «ин тен зи ви-
ра ти раз го во ре», а што је ре зул ти ра ло за кљу чи ва њем спо ра зу ма и 
у овим обла сти ма.

***

Има ју ћи у ви ду све што је из ло же но, ја сно је да БС има еле-
ме на та ме ђу на род ног уго во ра. Бу ду ћи да су прот но УРС ре гу ли ше 
низ пи та ња он је про тив у став но по твр ђен и, као та кав, је фор мал но 
и ме те ри јал но про тив у ста ван. Ако и не зна чи екс пли цит но при-
зна ва ње не за ви сно сти «Ко со ва», БС, по сред ством при зна ва ња уго-
вор ног ка па ци те та «Ко со ва» и пре пу шта ња том ен ти те ту вр ше ња 
др жав них (за ко но дав не и суд ске) функ ци ја и над ле жно сти уре ђи-
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ва ња по је ди них обла сти дру штве ног жи во та ко је су у ис кљу чи вој 
над ле жно сти Ре пу бли ке, не сум њи во пред ста вља акт ко јим се, уз 
по сре до ва ње ЕУ и под ње ним па тро на том, ме ња др жав но уре ђе-
ње РС и др жа ва из уни тар не пре тва ра у фе де рал но уре ђе ну зе мљу. 
Због то га, ка си ра ње не у став ног БС и свих ака та ко ји су би ли у 
функ ци ји ње го вог про тив у став ног за кљу чи ва ња и из вр ша ва ња, а 
са мим тим и омо гу ћа ва ње евен ту ал ног по твр ђи ва ња тог спо ра зу ма 
на уста ван на чин кроз про ме ну Уста ва, пред ста вља conditionsine
quanonобезбеђивањаосновнихначеланакојимајезаснованаРе
публикаСрбија,упрвомредувладавинеправаивршењасуверено
стиодстранеграђана.
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BRISELAGREEMENT:DEVISEDINTRIGUESAGAIN

Resume
This pa per de als with the is sue of the con sti tu ti o na lity of the so-

cal led. Brus sels Agre e ment (ВА), and with the open is su es of its con-
sti tu ti o nal re vi ew. Af ter the the o re ti cal analysis of the con cept of the 
in ter na ti o nal tre aty, by the use of le gal dog ma tic met hod it is sho wed 
that the BА has ele ments of an in ter na ti o nal agre e ment. The the ory of 
in ter na ti o nal pu blic law and the com ments of the re le vant pro vi si ons of 
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the in ter na ti o nal con ven ti ons on tre aty law, hig hlight two ele ments as 
the ba sic cri te ria or con di ti ons that any agre e ment must me et in or der 
to be con si de red an in ter na ti o nal agre e ment - to be con clu ded bet we en 
su bjects of in ter na ti o nal law (in ter na ti o nal le gal per so na lity) and that is 
re gu la ted by in ter na ti o nal law. The BА con ta ins “prin ci ples go ver ning 
the nor ma li za tion of re la ti ons.” The se “prin ci ples” are dec la ra ti ons of 
will which fo re see, or re gu la te fu tu re be ha vi or and ha ve, or ex press the 
in ten tion to ha ve, di rect le gal ef fects on the agre e ment par ti es. In this 
re gard, the BА is the nor ma ti ve act. Sin ce it is wor ded in such a way 
that its pro vi si ons ha ve ef fect er ga om nes, the BА re pre sents the ge ne-
ral le gal act. The rights and obli ga ti ons of the si des are pro vi ded by the 
Agre e ment. Alt ho ugh Ko so vo is not the su bject of the in ter na ti o nal law, 
nor, un der the Con sti tu ti o nal Fra me work for Pro vi si o nal Self-Go vern-
ment, In sti tu ti ons of Pro vi si o nal Self-Go vern ment ha ve the aut ho rity in 
the fi eld of the tre aty ma king po wer, and con se qu ently ne it her Ko so vo 
has con trac tual ca pa city (ius trac ta tum), the ВA in item 14. sti pu la tes 
that “ne it her si de will block, or en co u ra ge ot hers to block, the ot her 
si de’s pro gress in the ir re spec ti ve EU paths.” Sin ce the “path to wards 
the EU” as the union of sta tes, is re ser ved to the sta tes and that in sti-
tu ti o nal is car ried thro ugh the con clu sion of the re le vant in ter na ti o nal 
agre e ments, it is cle ar that the Ko so vo is, if not ex pli citly, then cer ta inly 
im pli citly or in po ten tia, re cog ni zed as the hol der of such su bjec ti vity, 
or con trac tual ca pa city. In the text of the ВA the EU is not ex pli citly 
mar ked as the si de of the Agre e ment. Ho we ver, sin ce its High Re pre-
sen ta ti ve ini ti a led the agre e ment, it is cle ar that the vi ew can be adop ted 
that the EU is the si de of the ВA. In fact, most of the pro vi si ons of the 
agre e ment re pre sent a pa ral lel, at first glan ce, uni la te rally, but equ i va-
lent com mit ment of the two si des to the EU, which, in this sen se, ap pe-
ars as the hol der of the rights to wards the si des of the ВA. Mo re o ver, 
the EU ac cor ding to item 15 of the ВA has the obli ga tion to fa ci li ta te 
the esta blis hing of the Im ple men ta tion com mit tee by the si des. In this 
re gard, the EU, as the un de ni a ble su bject of in ter na ti o nal law and the 
hol der of the con trac ting ca pa city, ap pe ars in the BА as a tran sfor mer 
of the Ko so vo in ter na ti o nal per so na lity and con trac tual ca pa city and 
es sen ti ally en su res the in ter na ti o nal le gal cha rac ter of this ВA. The su-
bject, the na tu re, the pur po se and the fi nal pro vi si ons of this Agre e ment 
re fer to the ВA is re gu la ted by the in ter na ti o nal law.

Sin ce it has the ele ments of the in ter na ti o nal agre e ment, the BА 
is not ra ti fied in ac cor dan ce with the con sti tu ti o nal pro vi si ons, be ca u se, 
in stead in the form of the con sti tu ti o nal law, it is ra ti fied by the Go-
vern men tal Re gu la tion. Mo re o ver, sin ce it re cog ni zes the con trac tual 
ca pa city of “Ko so vo” and le a ves to this en tity the exer ci sing of the sta te 
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(le gi sla ti ve and ju di cial) fun cti ons and the ju ris dic tion of the re gu la ting 
of the cer tain are as of the so cial li fe which are, ac cor ding to the Con sti-
tu tion, un der the ex clu si ve ju ris dic tion of the sta te, the BА is ma te ri ally 
un con sti tu ti o nal.
Key words:  the Brus sels Agre e ment, in ter na ti o nal tre aty, ra ti fi ca tion, con sti tu-

ti o nal re vi ew
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