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Сажетак
Рад се ба ви ме стом и уло гом ре ли гиј ских еле ме на та у пре ам бу

ла ма уста ва. Има ју ћи у ви ду да је устав др жав ни акт, ауто ри нај пре 
да ју пре глед мо де ла од но са др жа ве и вер ских за јед ни ца на европ ском 
про сто ру. По том, они об ра ђу ју по јам и прав ну при ро ду пре ам бу ле. На
по слет ку, ауто ри да ју пре глед ре ли гиј ских еле ме на та у пре ам бу ла ма, 
су мар но у уста ви ма све та и де таљ ни је у европ ским уста ви ма. Ауто
ри су до шли до не ко ли ко за кљу ча ка. Пр во, ре ли гиј ски еле мен ти у уста
ви ма су знат но че шћи у ва не вроп ској устав но сти, док се у европ ским 
уста ви ма по ја вљу ју ре ђе. Дру го, уно ше ње ре ли гиј ских еле ме на та у 
устав ни је на пу шта ње прав ца ко ји ка рак те ри ше на чел на одво је ност 
др жа ве и ре ли ги је. Тре ће, ре ли гиј ским еле мен ти ма се ути че на ве ру ју
ће чла но ве дру штва да с ве ћом рев но шћу уче ству ју у функ ци о ни са њу 
ус по ста вље не за јед ни це, без угро жа ва ња ус по ста вље не устав не кон
струк ци је. По ред то га, на тај на чин се у по је ди ним др жа ва ма ис ка
зу је по што ва ње на ци о нал ној и европ ској тра ди ци ји, у ко јој је ре ли ги ја 
би тан еле мент.

Кључнеречи: пре ам бу ла уста ва, ре ли гиј ски еле мен ти у пре
ам бу ла ма, одво је ност цр кве и др жа ве, се ку лар ност, ко о пе ра ци ја, Евро
па, тра ди ци ја.

1.Моделиодносацрквеидржаве
Из угла европ ске устав но сти, мо гу ће је иден ти фи ко ва ти ви

ше мо де ла од но са из ме ђу др жа ве и цр ка ва и вер ских за јед ни ца. „Мо
де ли од но са из ме ђу др жа ве и цр ка ва и вер ских за јед ни ца кре ћу се у 
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ши ро ком лу ку, од ре ла тив но стрикт не одво је но сти др жа ве и цр ка ва и 
вер ских за јед ни ца, али без из о стан ка ве за и по др шке, што је при сут
но у Фран цу ској и Хо лан ди ји, до по сто ја ња др жав них цр ка ва, или до
ми нант них ре ли ги ја, као што је то слу чај у Ује ди ње ном Кра љев ству, 
Дан ској и Фин ској.“3 У Евро пи, чак и кад се уста но вља ва др жав на ре
ли ги ја, то је фор мал ног, це ре мо ни јал ног ка рак те ра и не ма ути ца ја на 
јав ни жи вот. Дру ге вер ске за јед ни це ни су дис кри ми ни са не и ужи ва ју 
од др жа ве за шти ће ну сло бо ду ве ро и спо ве сти.4 Ни се ку лар на др жа ва 
не зна чи не при ја тељ ску на стро је ност пре ма ре ли ги ја ма, по што др жа
ва нај че шће не ма по тре бе да се пот пу но одво ји од њих.5 

Тре ба на гла си ти да одво је ност др жа ве и цр кве не под ра зу ме ва, 
са ма по се би, стро гу не у трал ност др жа ве и раз дво је ност над ле жно сти. 
На про тив, она укљу чу је и тзв. ко о пе ра тив ну одво је ност, мо дел ко ји 
је све рас про стра ње ни ји ши ром Евро пе (Не мач ка, Аустри ја, Бел ги ја, 
Шпа ни ја, Ита ли ја) у окви ру ко га се др жав но и цр кве но за ко но дав ство, 
као и њи хо во де ло ва ње ви ше стру ко пре пли ћу и до пу њу ју.6 У скла ду 
с тим, мно ги су уста во твор ци ува жи ли ши ри дру штве ни зна чај ре ал
ног ме ђу соб ног ути ца ја из ме ђу др жав не вла сти и ре ли гиј ских ор га ни
за ци ја.7 Да нас је у ве ћи ни европ ских прав них си сте ма пре о вла ђу ју ћа 
иде ја одво је но сти др жа ве и вер ских за јед ни ца8, али она ко ја под ра зу
ме ва њи хо ве ме ђу соб не од но се и са деј ство. Са рад ња из ме ђу др жа ве и 
вер ских за јед ни ца у це лој Евро пи на ро чи то је при сут на по сле сло ма 
ре алсо ци ја ли зма.9 

3 В. Ђурић, „Законско уређивање правног положаја цркава и верских заједница у 
Републици Србији“, Свеске за јавно право, http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/
images/green/Vladimir_Djuric.pdf, 4, 23.07.2019.

4 Д. Симовић, „Европски уставни модели односа државе и цркве“, у: Религија – 
Политика – Право (ур. Ј. Ћирић, В. Џомић, М. Јевтић), Институт за упоредно пра
во, Православна Митрополија Црногорскоприморска, ИИУ „Светигора“, Центар за 
проучавање религије и верску толеранцију, Београд – Будва 2015, 723.

5 R. Blackford, Freedom of Religion and the Secular State, John Wiley & SonsBlack
well, Malden, Oxford, Chichester 2012, 57.

6 С. Аврамовић, „Поимање секуларности у Србији – рефлексије са јавне расправе 
у Уставном суду“, Анали Правног факултета у Београду 2/2011, 296.

7 В. Петров, В. Микић, „Начело лаицитета у савременој уставности“, у: Религија 
– Политика – Право (ур. Ј. Ћирић, В. Џомић, М. Јевтић), Институт за упоредно пра
во, Православна Митрополија Црногорскоприморска, ИИУ „Светигора“, Центар за 
проучавање религије и верску толеранцију, Београд – Будва 2015, 637.

8 Д. Симовић, 732
9 S. Ferrari, „The Pattern of Church and State Relations in Western Europe“, Fides et 

Libertas, The Journal of the International Religious Liberty Association, Silver Spring, 
Maryland 2001, 59–60, према: С. Аврамовић, 296.
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2. Појампреамбуле
Гле да но ети мо ло шки, по јам пре ам бу ла је на стао од ла тин ске 

ре чи pre am bu la re ко ја зна чи хо да ти ис пред.10 Кул ту ро ло шки, пре ам бу
ле се упо ре ђу је са увер ти ром, про ло гом, јер гра ђа не уво де у свет уста
ва, ко ри сте ћи њи ма ра зу мљив је зик, при вла че их ка уста ву, об ја шња
ва ју су шти ну устав ног са др жа ја, опи су ју про шлост и пред ви ђа ју уне
ко ли ко бу дућ ност.11 Оне се обра ћа ју ка ко они ма ко ји су устав ство ри ли 
та ко и они ма на ко је се устав од но си, из ра жа ва ју ћи ло кал не по тре бе 
и аспи ра ци је.12 Пре ам бу ле „мо гу да ар ти ку ли шу и да ју ле ги ти ми тет 
ду бо ким по ли тич ким про ме на ма. Оне мо гу пру жи ти свр ху и обра зло
же ње, те слу жи ти као де кла ра ци ја ве ро ва ња по ли тич ке за јед ни це. Оне 
су че сто пр ве ре чи ‘на ро да’, њи хов ra i son d’etre и cri de co e ur. Из тог 
раз ло га, за раз ли ку од мно гих дру гих де ло ва уста ва, ва жност устав
них пре ам бу ла ни је огра ни че на на прав ну и по ли тич ку аре ну. Кул тур
но спе ци фи чан, њи хов јед но ста ван, али ди рек тан је зик мо же про же ти 
дру штве но и кул тур но тки во, де лу ју ћи као по тен ци јал ни то тем за др
жа ву, за јед ни цу и по је дин ца.“13

Исто риј ски гле да но, пре те чу да на шњих устав них пре ам бу ла 
мо же мо да на ђе мо у Ха му ра би је вом за ко ни ку у осам на е стом ве ку 
пре но ве ере, а о њи хо вој упо тре би се рас пра вља ло још у ан тич ко 
до ба.14 Та ко се њи хов за ме так уоча ва у ан тич кој Грч кој, где се пре
по ру чи ва ло да за ко ни не тре ба да са др же са мо по зна ту прав ну, нор
ма тив ну фор му, већ и од ре ђе не убе ђу ју ће еле мен те.15 Прем да њи хо ва 
пре те ча у са вре ме ном зна че њу да ти ра из Ста рог ве ка, мо дер ни ко
ре ни устав них пре ам бу ла се на ла зе у бри тан ској прак си кра љев ских 

10 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, Constitutional Preambles, A Comparative Anal
ysis, Chelthenam UK, Northampton USA, Edward Elgar Publishing, 2017, 6.

11 P. Häberle, Hrvatski ustav (1991.) u europskoj pravnoj usporedbi, Politička misao, 
vol. XXXVII, 1/2000, 50; P. Häberle, 49 godina njemačkog Temeljnog zakona (ustava), 
Politička misao, vol. XXXV, 3/1998, 162.

12 T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, ‘We the Peoples’: The Global Origins of Con
stitutional Preambles, University of Chicago Law school, Public Law and Legal The
ory Working Papers, 20132014, 102; На пример, преамбуле устава европских 
посткомунистичких земаља, посебно оних које дуго нису или уопште нису имале 
независност, склоне су опширно да указују на историјске догађаје како би указале да 
нису изгубиле државноправни континуитет, L. Heka, Ustavnopravniporedak Mađarske 
u svjetlu Ustava iz 2011. godine, Pravni vjesnik, god. 29, 34/2013, 163.

13 M. McKenna, A. Simpson, G. Williams, First words: The Preamble to the Australian 
Constitution, UNSW Law Journal, Volume 24(2), 382.

14 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 67.
15 T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, 107.
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де кре та и ста ту та ко ји су са др жа ли од ре ђе не уво де, од но сно из ја ве 
ко ји ма се опи су ју раз ло зи до но ше ња ак та.16

У те о ри ји, о пој му пре ам бу ле, углав ном, по сто ји са гла сје. На 
сли чан на чин, она се де фи ни ше и у на шој и у стра ној ли те ра ту ри. 
Јо ви чић на во ди да је пре ам бу ла текст ко ји се на ла зи на по чет ку уста
ва и прет хо ди нор ма тив ном де лу уста ва.17 То је текст, ко ји прет хо ди 
нор ма ма, ни је сти ли зо ван у об ли ку чла но ва, сло бод ни је дик ци је, ви
ше ора тор ске и све ча не, прет хо де ћи или на сло ву уста ва или сле де
ћи ис под на сло ва уста ва. У пр вом слу ча ју ни је са став ни део уста ва, 
док у дру гом је сте.18 Пре ма Кел зе ну, пре ам бу ла је све ча ни увод ко ји 
из ра жа ва по ли тич ке, мо рал не и ре ли гиј ске иде је ко је се на ме ра ва ју 
оства ри ти уста вом. Трн ка се сла же са Јо ви чи ћом у сми слу да је то 
увод ни део уста ва ко ји прет хо ди ње го вом нор ма тив ном де лу.19 Пре ма 
Со ко лу и Смер де лу ра ди се о сво је вр сном на чел ном уво ду у нор ма
тив ни део уста ва, те је и стил пре ам бу ле све чан, че сто и па те ти чан, а 
на чин из ра жа ва ња ње го вог са др жа ја опи сан и де кла ра то ран.20 У фор
мал ном сми слу, пре ам бу ла је увод у це ли ну уста ва, увод ни део устав
ног про пи са. У ма те ри јал ном сми слу, она не мо ра да се на ђе на не ком 
пре ци зно утвр ђе ном ме сту у устав ном тек сту, јер је ва жни је да бу де 
пре по зна та ње на аутен тич на са др жи на, ко ја се са сто ји у при ка зи ва њу 
исто ри је до но си о ца уста ва, од но сно ње го вих те мељ них вред но сти и 
на че ла.21 

 Пр ва пра ва пре ам бу ла у исто ри ји се ја вља за јед но са пр вим 
уста вом, Уста вом САД из 1787, а има је и пр ви европ ски устав, фран
цу ски из 1791. го ди не.22 Ка же се и да је пре ам бу ла Уста ва САД по ста ла 
ле ген дар на.23 У мо дер но до ба, она се че сто по ја вљу је у устав ним тек
сто ви ма, те би се ре кло да она пред ста вља „убе дљи во пре о вла ђу ју ћу 

16 Ibid., 107.
17 М. Јовичић, О уставу, теоријскокомпаративна студија, Савремена админи

страција, Београд 1977, 107108.
18 Р. Марковић, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Бео

град 2013, 40.
19 В. о овим дефиницијама код M. Alijević, Tekst preambule kao pomoćna metoda tu

mačenja ustava, Anali Pravnog fakulteta u Zenici, год. 5, бр. 9, http://prf.unze.ba/Docs/
Anali/godina_5_broj_9/M_Alijevic.pdf, 285.

20 Ibid.
21 V. Mikić, Funkcije preambula savremenih ustava, Pravni zapisi, god. V, 2/2014, 433

434; W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 15.
22 М. Јовичић, 107108.
23 L. Orgad, The preamble in constitutional interpretation, I•CON, Vol. 8, 4/2010, 714; 

T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, 108.
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осо би ну са вре ме них уста ва“24. Чак и кад уста ви не са др же пре ам бу лу у 
фор мал ном сми слу, они у нор ма тив ном де лу са др же од ред бе ко је има
ју са др жај ка рак те ри сти чан за пре ам бу лу. 

Пре ам бу ле, и по ред њи хо ве рас про стра ње но сти, ни су до вољ
но про у ча ва не у упо ред ном устав ном пра ву.25 За ни ма ње за пре ам бу лу 
на гло је по ра сло при ли ком ра да у скло пу Кон вен ци је о бу дућ но сти 
Евро пе, ка да се раз ви ла же сто ка рас пра ва о пи та њу ме ста хри шћан
ских вред но сти у Уста ву ЕУ.26 

3.Схватањаоприродипреамбуле
Про блем у ве зи с при ро дом пре ам бу ле је у по сто ја њу не са мо 

прав ног, већ и по ли тич киде кла ра тив ног суп стра та у ње ној са др жи
ни.27 Дру гим ре чи ма, при од ре ђи ва њу при ро де пре ам бу ле су сре ће мо 
се за пра во са не из ве сно шћу по во дом то га да ли она при па да про сто
ру по ли тич ког или прав ног. У том сми слу, пи сци уста ва, по ве зу ју ћи 
нор ма тив ноправ ни с „иде о ло шким“ уста вом, чи не раз ли ку из ме ђу 
про пи са, с јед не, и по ли тич ких, фи ло зоф ских и со ци јал них пре ми са, 
с дру ге стра не.28 

Основ но је пи та ње да ли је пре ам бу ла део уста ва. Уко ли ко је 
од го вор по твр дан, он да пре ам бу ла има прав ну сна гу уста ва. У прак си, 
уста во пи сци мо гу са ми да од ре де њен прав ни ста тус, а по сто ји мо гућ
ност да се то де си и при ли ком устав ног су до ва ња.29 Оба ве зно деј ство 
пре ам бу ле пред ви ђа ју уста ви де се так др жа ва. Сто га се про блем при ро
де пре ам бу ле по ста вља на ро чи то у устав ним си сте ми ма у ко ји ма устав 
ни је из ри чи то ре шио ово пи та ње.30 По сто је и си ту а ци је ко је су на сре
до кра ћи, ка да се мо же по сред но из ве сти за кљу чак о прав ном ста ту су 
пре ам бу ле, јер се, при ме ра ра ди, она на ла зи ис под на сло ва уста ва.31 

Ми шље ња о при ро ди пре ам бу ле су по де ље на у те о ри ји. У 
осно ви, по сто је три раз ли чи та ста но ви шта. Пре ма пр вом ста но ви шту, 

24 В. Кутлешић, Преамбуле уставаупоредна студија 194 важећа устава, Анали 
Правног факултета у Београду, LVIII, 2/2010, 62.

25 L. Orgad, 714716.
26 A. Bačić, Konstitucionalizam, historizam i postmodernizam, Zbornik radova Pravnog 

fakulteta u Splitu, god. 50, 1/2013, 7.
27 V. Mikić, 435.
28 A. Bačić, 7.
29 L. Orgad, 731; W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 20.
30 Д. Симовић, В. Петров, Уставно право, Криминалистичкополицијска акаде

мија, Београд 2018, 89.
31 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 2021.
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пре ам бу ла ни је прав на нор ма и след стве но не ма прав ну оба ве зност. 
По ла зи се од фор мал них обе леж ја пре ам бу ле и спе ци фич но сти ње ног 
са др жа ја. У при лог ста но ви шту да пре ам бу ла не ма прав но деј ство на
во де се ње на фор мал на обе леж ја (одво је на је од нор ма тив ног де ла; у 
си сте ма ти за ци ји не ко ри сти чла но ве; текст не ма пре ци зност свој стве
ну прав ним нор ма ма) и са др жај (про грам ски, иде о ло шки и де кла ра ти
ван ка рак тер).32 Кел зен твр ди да она из ра жа ва са мо по ли тич ке, мо рал
не и ре ли гиј ске иде је ко је устав на ме ра ва да оства ри.33 Рат ко Мар ко
вић ка же да је „пре ам бу ла при ча о уста ву, док је устав прав на нор ма. 
Пре ам бу ла ни је прав на нор ма и због то га је ње на дик ци ја сло бод ни ја, 
по не кад и са по ви ше ним па то сом“.34 

Дру го ста но ви ште за сту па ју ауто ри ко ји пре ам бу ли при да ју 
исту при ро ду и оба ве зност као и оста лим де ло ви ма уста ва, ука зу ју
ћи да је она до не та по истом по ступ ку и од стра не истог до но си о ца.35 
„Ни је мо гу ће при хва ти ти да са др жи на ис кљу чи во од ре ђу је прав ну 
при ро ду и прав на деј ства прав них ака та. Јер, кад би то учи ни ли за 
пре ам бу ле, он да би ве ли ки део са др жа ја и у дру гим гра на ма пра ва из
гу био то свој ство, јер ни оне не са др же ни ка кво пра ви ло“.36 На во ди се 
да у по је ди ним зе мља ма и у обич ним за ко ни ма мо же мо про на ћи пре
ам бу ле у ко ји ма се ис ти чу мо ти ви до но ше ња за ко на, али да по сто ји 
оп шта са гла сност да оне ни су део за ко на. Ипак, ва ља ло би при ме ти ти 
да по сто ји кључ на раз ли ка из ме ђу за кон ских и устав них пре ам бу ла. 
На и ме, док ове пр ве има ју ка рак тер ин фор ма ци је, устав не пре ам бу ле 
са др же прав на на че ла и ре ле вант ну прав ну са др жи ну.37

По сто је и ауто ри ко ји у при лог прав не оба ве зно сти пре ам бу
ла на гла ша ва ју чи ње ни цу да се оне усва ја ју на исти на чин као и би ло 
ко ји дру ги део устав ног тек ста.38 По ред то га, пре ам бу ла се мо же ко ри
сти ти као ин стру мент ту ма че ња, те би она мо гла да има ин ди рект ну 
прав ну ва жност.39 Ис ти че се да она ни је прав на нор ма ако не про пи
су је ни ка кво пра ви ло по на ша ња, али је и та да од по мо ћи при ли ком 

32 М. Пајванчић, Коментар Устава Републике Србије, Фондација Конрад Аденау
ер, Београд, 2009, 9; Вид. код В. Кутлешић, 71; A. Bačić, 10.

33 М. Јовичић, 125.
34 Р. Марковић, Устав Републике Србије из 2006критички поглед, Анали Правног 

факултета у Београду, 2/2006, 8.
35 В. Кутлешић, 72, 75.
36 В. Кутлешић, 74.
37 М. Јовичић, 123124.
38 Вид. В. Кутлешић; A. Bačić, 8; M. Alijević, Tekst preambule kao pomoćna metoda 

tumačenja ustava, Anali Pravnog fakulteta u Zenici, 10/2012, 287.
39 Вид. A. Bačić, 8.
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утвр ђи ва ња сми сла прав них нор ми, од но сно при њи хо вом ту ма че њу.40 
Ин те ре сант но је и ста но ви ште Кар ла Шми та ко ји пра ви раз ли ку из
ме ђу „устав ног пра ва“ и „уста ва“. Пре ма ње го вом схва та њу „устав но 
пра во“ су од ред бе ко ји ма се ре гу ли ше по на ша ње и по ста вља ју нор ме, 
док „устав“, пре ма Шми то вој тер ми но ли ги ји, чи не „основ не по ли тич
ке од лу ке“, ко је су у су шти ни из вор и уто ка свих на кнад них нор ми 
и њи ма се де фи ни шу ствар ни ци ље ви дру штва. Оне не мо ра ју би ти 
са др жа не у тек сту уста ва, али се нај че шће на ла зе у пре ам бу ли. Услед 
то га, сма тра Шмит, по гре шно је схва та ти пре ам бу ле као „пу ке из ја ве“, 
јер су оне пре те жно устав не ког дру штва, док устав но пра во из то га, 
као у су шти ни се кун дар но, про из ла зи.41 

Ма њу, тре ћу, гру пу чи не ауто ри ко ји кон ста ту ју да све пре
ам бу ле ни су исте и да, за ви сно од њи хо ве са др жи не, мо гу по сто ја ти 
оне ко је има ју прав ну при ро ду и оба ве зност као и оне ко је то не ма ју.42 
Ова ква раз ми шља ња су се „пр во по ја ви ла у ве зи са нео бич ном са др
жи ном пре ам бу ла уста ва Фран цу ске из 1946. и 1958. го ди не, од но сно 
због чи ње ни це да је у њих укљу че на Де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка 
и гра ђа ни на из 1789. го ди не, услед че га устав не ма дру ги текст о тим 
пи та њи ма. Да кле, овом де лу Пре ам бу ле се при зна ју прав на – уста во
прав на свој ства, да би сло бо де и пра ва чо ве ка до би ле устав ну сна гу и 
оба ве зност“.43 У на шој ли те ра ту ри Ми о драг Јо ви чић је раз вр стао пре
ам бу ле у три гру пе: оне ко је има ју прав ну са др жи ну и ли че на прав не 
нор ме, оне ко је ни су прав ног ка рак те ра, али мо гу да слу же при ли ком 
ту ма че ња, као и оне пре ам бу ле, ко је ни у ком слу ча ју не мо гу има ти 
прав ни ка рак тер и оба ве зну прав ну сна гу.44 Јо ви чић би се, сто га, мо гао 
свр ста ти у при ста ли це овог, тре ћег, „ре ла ти ви стич ког“ ста но ви шта о 
при ро ди пре ам бу ле.

Кад се по гле да упо ред на суд ска прак са, ка рак те ри сти чан је 
при мер две зе мље у чи јим се уста ви ма пре ам бу ла пр во по ја ви ла, а 
то су САД и Фран цу ска. Ин те ре сант но је да је се у овим др жа ва ма 
за у зи ма опре чан став о при ро ди пре ам бу ле. У САД се, пре ма пре о вла
ђу ју ћем ми шље њу, пре ам бу ла не сма тра прав но ре ле вант ном, док је 
у Фран цу ској обр ну то.45 Ипак, ва ља има ти у ви ду да су у САД број не 
кри ти ке та квог схва та ња. На гла ша ва се да пре ам бу ла, прем да јој се од

40 Р. Марковић (2013), 41.
41 Наведено према, L. Orgad, 726.
42 М. Јовичић, 128131; M. Alijević, 287.
43 Вид. В. Кутлешић, 71.
44 М. Јовичић, 126132.
45 T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, 104.
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ри че прав ни зна чај, ни је са свим прав но ире ле вант на.46 На во ди се да је 
пре ам бу лу у суд ском по ступ ку по след њи пут спо ме нуо су ди ја Сти венс 
1995. го ди не, а по зи ва на пре ам бу лу би ло је ре ла тив но че сто у из дво
је ним ми шље њи ма.47

У Фран цу ској је раз вој те као дру га чи је, те се пр во не ги ра ло оба
ве зу ју ће деј ство пре ам бу ле, да би оно ка сни је би ло при зна то ме то дом 
суд ског ту ма че ња.48 У овој зе мљи је Устав ни са вет 1971. го ди не до нео 
од лу ку ко јом се пре ам бу ли Уста ва из 1958. го ди не при зна је прав на ва
жност, а ову од лу ку по је ди ни ауто ри сма тра ју фран цу ским пан да ном 
од лу ке Вр хов ног су да САД у слу ча ју Мер бу ри про тив Ме ди со на.49 Ова 
од лу ка је би ла истин ски под сти цај, јер је у пе ри о ду од 1975. до 1991. 
го ди не Устав ни са вет упо тре бља вао пре ам бу лу као па ра ме тар у го то во 
пе ти ни сво јих од лу ка, што на нај бо љи на чин осли ка ва ко ли ко је она из
ме ни ла сво ју уло гу у по ли тич ком и де мо крат ском жи во ту Фран цу ске.50

У Не мач кој, пре ам бу ла не ма прав но оба ве зу ју ћу сна гу, али се 
све че шће ко ри сти у ту ма че њу уста ва.51 Вр хов ни суд Ин ди је је у јед ном 
пред ме ту утвр дио да це ла струк ту ра Уста ва укљу чу је и ње го ву пре
ам бу лу.52 Устав ни суд БиХ „се у јед ној сво јој од лу ци по звао и на јед ну 
од лу ку ка над ског Вр хов ног су да ко ја го во ри о ̔при ро ди̕ устав них прин
ци па ко ји ма су про же те од ред бе пре ам бу ле, па је за кљу чио да по је ди не 
али не је Пре ам бу ле има ју нор ма тив ни са др жај ко ји је прав но зна ча јан, 
уз обра зло же ње да за раз ли ку од уста ва мно гих дру гих зе ма ља, Устав 
БиХ је са став ни део јед ног ме ђу на род ног спо ра зу ма.“53 У Аустра ли ји је 
од нос пре ма пре ам бу ли у прак си био про ме њив и то од пр во сти дљи ве 
упо тре бе при ли ком ту ма че ња, па до ши ре упо тре бе.54 По сто ји тренд у 
по гле ду ра сту ћег деј ства оба ве зу ју ће прав не сна ге пре ам бу ла,55 те по ла
ко клат но пре те же на стра ну да је прав но оба ве зна.56 То по твр ђу је нео
др жи вост те зе да је она ис кљу чи во по ли тич ка де кла ра ци ја, без прав
не ре ле вант но сти.57 Пре ам бу ла се по сма тра не за ви сно, као су штин ски 

46 L. Orgad, 721.
47 A. Bačić, 9.
48 V. Mikić, 437438.
49 A. Bačić, 10.
50 Ibid., 11.
51 L. Orgad, 725.
52 T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, 113; L. Orgad, 727728.
53 M. Alijević, 292294.
54 M. McKenna, A. Simpson, G. Williams, 388 и даље.
55 V. Mikić, 435.
56 Ibid., 439.
57 Д. Симовић, В. Петров, 91.



ВладанПетров,МилошСтанић

349

из вор пра ва, или у ком би на ци ји са оста лим устав ним од ред ба ма, где 
слу жи за ту ма че ње уста ва. 

Чи ни се да би аме рич ки при ступ тре ба ло сма тра ти из у зет ком58 
и да, у нај ма њу ру ку, пре ам бу ле слу же ту ма че њу устав них од ред би 
за јед но са остат ком уста ва. Оне до при но се, ка ко то Нем ци ка жу, је дин
ству уста ва, као и учвр шћи ва њу од ре ђе них устав них вред но сти,59 што 
је вр ло бит на функ ци ја. 

4.Религијскиелементи
упреамбулама–сумарнипреглед

Пре ма јед ном ис тра жи ва њу, пре ко по ло ви не ва же ћих уста ва 
са др жи из ве сне ре ли гиј ске еле мен те у пре ам бу ли. Тај број је био нај
ве ћи 1945. го ди не, ка да је из но сио 63 про цен та.60 Те ри то ри јал но гле
да но, ре ли гиј ски еле мен ти у пре ам бу ла ма су сра змер но рет ки у европ
ским зе мља ма. С дру ге стра не, они су сра змер но че сти у Ју жној Аме
ри ци.61 Ова кве еле мен те мо же мо да на ђе мо у 60 пре ам бу ла ва же ћих 
уста ва.62 Исто риј ски гле да но, ре ли гиј ски еле мен ти су гу би ли по пу лар
ност то ком два де се тог ве ка пре не го што су је опет за до би ли на кон 
1989. го ди не. Пад по пу лар но сти је од го ва рао по ра сту со ци ја ли стич ке 
фра зе о ло ги је у уста ви ма, док је сма њи ва њем оп се га со ци ја ли стич ке 
устав но сти у све ту, по ве ћа но при су ство ре ли гиј ских еле ме на та у пре
ам бу ла ма, што им пли ци ра да дру штве не и по ли тич ке про ме не има ју 
из ра зи ти ути цај на са др жај на ци о нал них устав них тек сто ва, укљу чу
ју ћи и њи хо ве пре ам бу ле.63

Са др жин ски гле да но, при ме ћу је се да у ве ћи ни ова квих пре ам
бу ла текст ни је оп ши ран, по не кад се са сто ји од све га не ко ли ко ре чи. 
По сто је и су прот ни при ме ри, као што је пре ам бу ла Уста ва Ав га ни ста
на, док је по себ на пре ам бу ла Уста ва Ира на, као и устав ни текст, ко ји 
је го то во у це ли ни ре ли гиј ски. Од по ме ну тих 60 пре ам бу ла са вер ским 
са др жа јем ве ћи на пре ам бу ла се од но си на ислам ску ве ру.64 Обич но је 
при зи ва ње Бо га по ста вље но на по чет ку пре ам бу ле. Ме ђу тим, Бог се 
мо же по зва ти и на кра ју пре ам бу ле.65

58 L. Orgad, 715; W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 8990; V. Mikić, 435.
59 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 9091.
60 Вид. Ibid., 59.
61 М. Јовичић, 112.
62 В. Кутлешић, 67.
63 T. Ginsburg, N. Foti, D. Rockmore, 119.
64 О томе В. Кутлешић, 67.
65 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 61.
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Хри шћан ске зе мље че сто ко ри сте из раз све мо гу ћи Бог, а ти пи
чан при мер за то је Устав Швај цар ске. По не кад и ислам ске др жа ве ко
ри сте фор му ла ци ју све мо гу ћи Бог, док је знат но че шће да по ред ре чи 
Бог, има ју дру ге од ред ни це, као што је реч ми ло ср дан и сл. Из ве стан 
број пре ам бу ла екс пли цит но ко ри сти реч „по зи ва ти“ у од но су на Бо
га, те се на ње га по зи ва ју или од Бо га тра же за шти ту. То је по себ но 
из ра же но у зе мља ма Ла тин ске Аме ри ке. Не ке пре ам бу ле не са мо да 
при зи ва ју Бо га, већ и ква ли фи ку ју од нос из ме ђу Бо га и љу ди, те се тај 
од нос ти че или при зна ва ња вр хов не вла сти Бо га, или за хвал но сти Бо
гу, те од но са од го вор но сти пре ма Бо гу. Не ке пре ам бу ле са др же из ја ву 
да се ра ди о ислам ским др жа ва ма, што је на ро чи то ка рак те ри стич но 
за др жа ве Се вер не Афри ке, док број не пре ам бу ле упу ћу ју на ше ри
јат ско пра во као из вор. По сто је и пре ам бу ле по пут ма ро кан ске, где се 
на кон де фи ни са ња Ма ро ка као су ве ре не му сли ман ске др жа ве ис ти че 
и при вр же ност прин ци пи ма отво ре но сти, уме ре но сти и то ле ран ци је, 
као и ме ђу соб ном раз у ме ва њу из ме ђу свих кул ту ра и свет ских ци ви
ли за ци ја.66

5.Религијскиелементи
упреамбуламаевропскихдржава

У пре ам бу ли ал бан ског Уста ва се на во ди да се Устав до но си, 
из ме ђу оста лог, са ве ром у Бо га и оста ле уни вер зал не вред но сти, у 
ду ху ре ли гиј ске ко ег зи стен ци је и то ле ран ци је.67 Чла ном 10. Уста ва Ал
ба ни је се пред ви ђа да у овој зе мљи не по сто ји др жав на ре ли ги ја и 
да др жа ва при зна је јед на кост ре ли гиј ских за јед ни ца, те да др жа ва и 
ре ли гиј ске за јед ни це, ко ји ма се јам чи сло бо да де ло ва ња, при зна ју ме
ђу соб ну не за ви сност.68 У пре ам бу ли гру зиј ског Уста ва се на во ди да се 
Устав до но си пред Бо гом и на ци јом.69 Уста вом Гру зи је се га ран ту ју ре
ли гиј ске сло бо де, али се исто вре ме но при зна је и из у зет на исто риј ска 
уло га апо стол ске, ауто ке фал не Гру зиј ске пра во слав не цр кве, те јој се 
при зна је не за ви сност у од но су на др жа ву.70

66 О томе више: Ibid., 6063.
67 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 64; В. Преамбулу Устава Албаније, доступно на: 

https://www.constituteproject.org/constitution/Albania_2016.pdf?lang=en, 23.07.2019.
68 В. Чл. 10. Устава Албаније, доступно на: https://www.constituteproject.org/con

stitution/Albania_2016.pdf?lang=en, 23.07.2019.
69 В. Преамбулу Устава Грузије, доступно на: https://www.constituteproject.org/

constitution/Georgia_2013?lang=en, 22.07.2019.
70 В. Чл. 9. Устава Грузије, доступно на: https://www.constituteproject.org/constitu

tion/Georgia_2013?lang=en, 25.07.2019.
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У Грч кој се на во ди у пре ам бу ли да се Устав до но си у име све тог, 
је дин стве ног и не де љи вог Трој ства.71 Ина че, „те о риј ска осно ва за од но
се др жа ве и цр кве је на пред на фор ма це за ро па пи зма, си сте ма ко ји је у 
грч кој ли те ра ту ри по зна ти ји као вла да ви на др жав ног пра ва. У скла ду са 
Уста вом, др жа ва има пра во да за ко ном уре ђу је сва управ на пи та ња ве за
на за цр кву, чак и за ње ну уну тра шњу струк ту ру. Че сте кри ти ке та квог 
при сту па обич но се по би ја ју ука зи ва њем, и то не тач ним, на по сто ја ње 
ду ге тра ди ци је“.72 Члан 3. грч ког Уста ва пред ви ђа осно ве од но са др жа ве 
и цр кве у Грч кој. Пре ма ње му, уче ње Пра во слав не цр кве је пре о вла ђу ју
ћа ве ро и спо вест, цр ква Грч ке је у по гле ду ис по ве да ња ве ре не раз двој но 
сје ди ње на са Ца ри град ском ва се љен ском па три јар ши јом и свим дру гим 
пра во слав ним цр ква ма, док је цр ква са мо стал на и ауто ке фал на.73 Из раз 
„пре о вла ђу ју ћа“ би у да том кон тек сту тре ба ло да се ту ма чи та ко да, с 
из у зет ком ус по ста вља ња пра во слав не ве ре као зва нич не ве ре (др жав не 
ве ре), дру ге по вла сти це ни су огра ни че не са мо на ту цр кву.74 

Ир ски уста во тво рац у пре ам бу ли на во ди да се Устав до но си у 
име уз ви ше ног Све тог трој ства, од ко јег по ти че сва власт, и ко јем се 
као на шем ко нач ном кра ју упра вља ју де ла љу ди и др жа ва.75 У Ир ској 
је при хва ћен кон цепт одво је но сти цр кве од др жа ве још 1871. го ди не, 
осим у по гле ду обра зо ва ња, а Уста вом се за бра њу је до ти ра ње ве ро
и спо ве сти.76 У пре ам бу ли ле тон ског Уста ва се на во ди да иден ти тет 
Ле то ни је у европ ском кул тур ном про сто ру, још од древ них вре ме на, 
по чи ва, из ме ђу оста лог, на уни вер зал ним људ ским и хри шћан ским 
вред но сти ма. На кра ју пре ам бу ле се упу ћу је мол ба Бо гу да бла го сло
ви Ле то ни ју.77 Од нос цр кве и др жа ве у Ле то ни ји за сно ван је на на че
лу одво је но сти, уз про кла мо ва ње сло бо де ве ро и спо ве сти и без по
сто ја ња др жав не ве ре. Ипак, одво је ност цр кве и др жа ве ни је ни ка да 

71 В. Преамбулу Устава Грчке, доступно на: https://www.constituteproject.org/con
stitution/Greece_2008?lang=en, 19.07.2019.

72 Х. Папастатис, „Држава и црква у Грчкој“, у: Држава и црква у Европској унији 
(ур. Г. Роберс), Правословни богословски факултет, Институт за теолошка истражи
вања, Београд 2012, 51.

73 Ibid., 52.
74 Ibid.,, 53.
75 В. Преамбулу Устава Ирске, доступно на: https://www.constituteproject.org/con

stitution/Ireland_2015?lang=en, 19.07.2019.
76 Џ.Кејси, „Држава и црква у Ирској“, у Држава и црква у Европској унији (ур. Г. 

Роберс), Правословни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 
Београд 2012, 97.

77 В. Преамбулу Устава Летоније, доступно на: https://www.constituteproject.org/
constitution/Latvia_2016?lang=en, 19.07.2019.
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под ра зу ме ва ла пот пу ну њи хо ву се гре га ци ју ни ти ис кљу че ње цр кве из 
дру штве ног жи во та.78 Ви ди мо да Грч ка и ир ска пре ам бу ла ука зу ју и 
на уче ње све тог трој ства.79

У пре ам бу ли Уста ва Лих тен штај на се на во ди, из ме ђу оста лог, да 
се Устав до но си уз Бож ју ми лост,80 док се чла ном 37. Уста ва ка то лич ка 
цр ква од ре ђу је као др жав на цр ква.81 Ма ђар ска пре ам бу ла ис ти че уло гу 
хри шћан ства у очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та,82 али уз по што ва ње 
раз ли чи тих ре ли гиј ских тра ди ци ја ко је по сто је у овој зе мљи.83 У скла ду 
с чла ном 7. Уста ва ре ли гиј ске за јед ни це и др жа ва де лу ју одво је но, а ова 
два су бјек та мо гу и да са ра ђу ју у до сти за њу за јед нич ких ци ље ва.84 У 
не мач ком Уста ву, од но сно Основ ном за ко ну, ре че но је да тај акт до но си 
не мач ки на род, уз при су ство све сти о од го вор но сти пред Бо гом и чо ве
ком, ин спи ри сан од луч но шћу про мо ви са ња ми ра у све ту, као рав но пра
ван парт нер у ује ди ње ној Евро пи.85 У по гле ду од но са др жа ве и цр кве, 
Не мач ка се на ла зи на сре до кра ћи из ме ђу по сто ја ња др жав не цр кве и 
стро ге одво је но сти цр кве и др жа ве. Оне су раз дво је не, али уз по сто ја
ње Уста вом утвр ђе ног об ли ка са рад ње из ме ђу њих и га ран то ва ње три 
основ на на че ла – не у трал но сти, то ле ран ци је и па ри те та.86 

Две пре ам бу ле су по себ не јер се од но се на Бо га уз при зна ње да 
сви гра ђа ни ни су ре ли ги о зни. Пољ ска пре ам бу ла на во ди гра ђа не ко ји 
ве ру ју у Бо га као из вор исти не, прав де, до бра и ле по те као и оне ко ји 
не де ле та кву ве ру, али по шту ју на ве де не уни вер зал не вред но сти ко је 
про из ла зе из дру гих из во ра. Пре ам бу ла на во ди да је пољ ска кул ту ра 

78 Р. Балодис, „Држава и црква у Летонији“, у: Држава и црква у Европској унији 
(ур. Г. Роберс), Правословни богословски факултет, Институт за теолошка истражи
вања, Београд 2012, 140.

79 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 60.
80 В. Преамбулу Устава Лихтенштајна, доступно на: https://www.constituteproject.

org/constitution/Liechtenstein_2011?lang=en, 19.07.2019.
81 В. Чл. 37. Устава Лихтенштајна, доступно на: https://www.constituteproject.org/

constitution/Liechtenstein_2011?lang=en, 23.07.2019.
82 L. Heka, Ustavnopravniporedak Mađarske u svjetlu Ustava iz 2011. godine, Pravni 

vjesnik, god. 29, 34/2013, 163164.
83 В. Преамбулу Устава Мађарске, доступно на: https://www.constituteproject.org/

constitution/Hungary_2016?lang=en, 23.07.2019.
84 В. Чл. 7. Устава Мађарске, доступно на: https://www.constituteproject.org/consti

tution/Hungary_2016?lang=en, 23.07.2019.
85 В. Преамбулу Основног закона, доступно на: https://www.constituteproject.org/

constitution/German_Federal_Republic_2014?lang=en, 19.07.2019.
86 Г. Роберс, „Држава и црква у Немачкој“, у: Држава и црква у Европској унији (ур. 

Г. Роберс), Правословни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 
Београд 2012, 209210.
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уко ре ње на у хри шћан ском на сле ђу на ци је и у уни вер зал ним људ ским 
вред но сти ма, те да се при зна је од го вор ност пред Бо гом.87 Да кле, пре
ам бу ла Уста ва Пољ ске се по ред вер ни ка обра ћа и ате и сти ма88 и она је 
би ла ре зул тат на пор них пре го во ра у из ра зи то ка то лич кој зе мљи, док 
је на ни воу Европ ске уни је пред ста вље на као мо гу ће ре ше ње пи та ња 
Европ ског уста ва.89 У Пољ ској је За кон о га ран ци ја ма сло бо де са ве сти 
и ве ро и спо ве сти из 1989. го ди не осно ва чи та вог др жав ноцр кве ног 
пра ва, а За кон пред ви ђа да је Пољ ска се ку лар на др жа ва и да је не у
трал на у ве зи с пи та њем ве ро и спо ве сти.90 

У пре ам бу ли укра јин ског Уста ва сто ји да се овај акт до но си уз 
свест о од го вор но сти пред Бо гом, соп стве ном са ве шћу, про шлим, са
да шњим и бу ду ћим ге не ра ци ја ма.91 Пре ма чла ну 34. Уста ва Укра ји не, 
др жа ва и цр ква су у овој зе мљи одво је не и ни јед ну ре ли ги ју не мо же 
др жа ва да пред ви ди као оба ве зну.92 У пре ам бу ли швај цар ског Уста ва 
се по ми ње да се овај акт до но си у име све мо гу ћег Бо га.93 У Швај цар
ској је ре гу ли са ње од но са др жа ве и цр ка ва у над ле жно сти кан то на, а 
кан то ни и фе де рал ни ни во вла сти са ра ђу ју у окви ру сво јих над ле жно
сти да би се са чу вао јав ни мир из ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих ре ли
гиј ских за јед ни ца. За ни мљи во је ре ше ње пре ма ко јем је у овој зе мљи 
за бра ње на из ра да ми на ре та.94

6.Закључак
О пре ам бу ли уста ва и ре ли гиј ским еле мен ти ма у њој, на осно

ву прет ход но ре че ног, мо же се из ве сти не ко ли ко за кљу ча ка. Пр во, 

87 W. Voermans, M. Stremler, P. Cliteur, 64; В. Преамбулу Устава Пољске, доступно на: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Poland_2009?lang=en, 19.07.2019.

88 В. Кутлешић, 68.
89 М. Ринковски, „Држава и црква у Пољској“, у: Држава и црква у Европској унији 

(ур. Г. Роберс), Правословни богословски факултет, Институт за теолошка истражи
вања, Београд 2012, 219, 222.

90 Ibid., 223.
91 В. Преамбулу Устава Украјине, доступно на: https://www.constituteproject.org/

constitution/Ukraine_2016?lang=en, 19.07.2019.
92 В. Чл. 34. Устава Украјине, доступно на: https://www.constituteproject.org/con

stitution/Ukraine_2016?lang=en, 23.07.2019.
93 В. Преамбулу Устава Швајцарске, доступно на: https://www.constituteproject.

org/constitution/Switzerland_2014?lang=en, 19.07.2019.
94 В. Чл. 72. Устава Швајцарске, доступно на: https://www.constituteproject.org/

constitution/Switzerland_2014?lang=en, 23.07.2019; https://arhiva.vestionline.com/
Vesti/Svet/11023/Svajcarcizabraniliminarete; http://www.rts.rs/page/stories/sr/sto
ry/10/svet/331721/svajcarskazazabranuminareta.html, 23.07.2019.
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пре ам бу ла је ши ро ко при сут на у упо ред ној устав но сти и о ње ном 
пој му у ли те ра ту ри вла да при лич но са гла сје. Дру го, кад је реч о ње ној 
при ро ди, од но сно о то ме да ли пре ам бу ла има или не ма прав но деј ство, 
по сто је три схва та ња ко ја да ју раз ли чи те од го во ре на ово пи та ње. Ипак, 
у упо ред ној суд ској прак си, као и у те о ри ји све ви ше пре те же схва та ње 
да пре ам бу ле има ју прав ну ва жност, у нај ма њу ру ку, као по моћ ни ин
стру мен ти, од но сно као осло нац при ту ма че њу уста ва. Тре ће, мо же се 
кон ста то ва ти да ре ли гиј ски еле мен ти у пре ам бу ла ма ни су рет ки у ком
па ра тив ној устав но сти и ту вла да при лич но „ша ре ни ло“. Че твр то, кад 
је реч о европ ском про сто ру, укуп но де сет зе ма ља са др жи ре ли гиј ске 
еле мен те у пре ам бу ла ма сво јих уста ва, што ни је за не мар љив број, али 
је знат но ма ње од оног што је при сут но у ва не вроп ској, од но сно свет
ској устав но сти. Пе то, за ни мљи во је да се ре ли гиј ски еле мен ти на ла зе 
углав ном у пре ам бу ла ма др жа ва ко је су по сво јим устав ним ре ше њи ма 
се ку лар не или у ко ји ма по сто ји тзв. ко о пе ра тив на одво је ност др жа ве 
и цр кве и ре ли гиј ских за јед ни ца. Ре ли гиј ски еле мен ти по ја вљу ју се у 
европ ским др жа ва ма у ко ји ма се од ре ђу је др жав на цр ква (Лих тен штајн) 
или се уста вом да је из ве сна пред ност од ре ђе ној цр кви (Грч ка, Гру зи ја). 

У ве зи с ре ли гиј ским еле мен ти ма у пре ам бу ли уста ва, ло гич но 
се на ме ћу два пи та ња. Пр во, да ли је пре по зна ва ње или при зна ва ње 
тих еле ме на та од стра не уста во тво ра ца за пра во „скре та ње са прав ца“ 
на чел не одво је но сти др жа ве и ре ли ги је? Дру го, ко ји су нај че шћи узро
ци та квог по сту па ња? 

Чи ни се да је од го вор на пр во пи та ње од ри чан, јер пре ам бу ле, 
ка ко смо то ви де ли, мо гу да „упо зо ра ва ју на пред по зи тив не осно ве и/
или вер ске исти не не ке по ли тич ке за јед ни це“ на „кон цен трат ње ног 
иден ти те та“, ко ји оба ве зу је све гра ђа не.95 По ред то га, исто вре ме но по
зи ва ње на су пре ма ти ју Бо га и на вла да ви ну пра ва је сво је вр сна по твр
да при род но прав них га ран ци ја за шти те основ них пра ва. На овај на чин 
се при зна је зна чај на уло га ре ли ги је у раз во ју по ли тич ког дру штва и 
ње го вог прав ног по рет ка,96 а по сто ја ње ова квих ин во ка ци ја не пред
ста вља ну жно прет њу се ку лар ном ка рак те ру др жа ве.97 

Кад је реч о од го во ру на дру го пи та ње, сма тра се да ре ли гиј ско 
на дах ну ће мо же би ти од ко ри сти у вр ше њу гра ђан ских ду жно сти и 

95 P. Häberle, Ustavna država, Zagreb, 2002, 185, наведено према V. Mikić, 442 фн. 49.
96 J. Penney, R. J. Danay, The Embarassing Preamble? Understanding the „Supremacy 

of God“ and the Charter, U.B.C. Law Review, vol. 39:2, 7, фн. 3, наведено према V. 
Mikić, 442 фн. 50.

97 P. Häberle, Ustavna država, Zagreb, 2002, 186, наведено према V. Mikić, 442 фн. 48.
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пру жи ти за шти ту од дру штве ног ра сло ја ва ња.98 Прак тич но, ре ли гиј
ским еле мен ти ма се ути че на ве ру ју ће чла но ве дру штва да с ви ше рев
но сти уче ству ју у функ ци о ни са њу ус по ста вље не за јед ни це. Леп при
мер за то је и пре ам бу ла Уста ва Пољ ске, ко ја се обра ћа и они ма ко ји 
ве ру ју и они ма ко ји не ве ру ју. Прак тич но, ва жно је да се у дру штву 
ства ра ју по зи тив не вред но сти, ко је ће ује ди ња ва ти, а не раз је ди ња ва
ти. Ре ли гиј ски еле мен ти, ве што уком по но ва ни у гра ђан ски кон текст, у 
том на у му мо гу да бу ду са мо од по мо ћи, а да не угро зе про јек то ва ну 
устав ну кон струк ци ју. Тре ба има ти на уму ути цај тра ди ци је, јер „при
ча о Евро пи“ сво је из во ри ште има у „при чи о хри шћан ству“.99 Ре ли
гиј ским еле мен ти ма у пре ам бу ли, ко ји ма су да ти од го ва ра ју ће ме сто 
и при ме рен зна чај, ис ка зу је се и по што ва ње пре ма пра вој европ ској 
тра ди ци ји.

98 T. Shek Brnardić, Europski ustav i apologetika kršćanske kulture Christophera Daw
sona (1889.1970.), Crkva u svijetu, vol. 51, 1/2016, 100.

99 Ibid., 101.
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Summary
The paper deals with the issue of religious elements in the preamble 

of the constitution. Bearing in mind that the constitution is an act of state, 
the authors in the first part of the paper present the existing models of re
lations between the state and religious communities in Europe. Then, the 
paper deals with the concept and nature of the preamble, as two essential 
elements, necessary for further analysis. Finally, there is an overview of 
the religious elements in the preamble at world level and at European level 
as well. Regarding the focus of the paper, the overview concerning Europe 
is more detailed. The authors offer several conclusions. Firstly, when it 
comes to religious elements on a world level, it can be noted that this el
ement is common in comparative law, while it is at the same time rare in 
Europe. Secondly, such treatment is not contrary to the principle of secu
larity. Thirdly, the authors conclude that religious elements could influence 
believers to participate even more diligently in the functioning of the es
tablished community without compromising the established constitutional 
structure. In this way, some states show respect to national and European 
tradition in which religion is a very important part.
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