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НЕКОЛИКО НАПОМЕНА О ПРОЈЕКТУ УСТАВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НОВОСАДСКОГ FORUMA lURIS*

Полазећи од става да само добро заслужује критику, a да на 
рђаво не треба трошити речи, време, енергију и не треба се освр- 
тати, писац ових редова подразумева многе високе квалитете овога 
предлога — квалитете који се, уосталом, од твораца стручњака и 
очекују, a који, помало неправедно, овде неће бити анализирани. У 
напоменама које следе налазе се критичке примедбе и сугестије чија 
је једина сврха да се овај пројект, као експертски, евентуално уна- 
преди. Све се оне пак односе само на прву тематску целину распра- 
ве, на поступак ревизије Устава, основна начела и људска права, о 
чему аутор овог текста сматра да стручно може понешто рећи.

1. О поступку доношења новог устава Србије
Упориште за процедурални уставни дисконтинуитет увек се 

може наћи у Уставној повељи ДЗСиЦГ, али би у њој односно у н>е- 
ним пратећим актима свакако требало наћи и бар основе те нове 
процедуре. Иначе се ризикује да аргумент најјачег постане „најјачи” 
аргумент, тј. да најјачи политички субјект, ослањајући се на проце- 
дурални дисконтануитет, наметне своје виђење поступка доношења 
новог устава — a тиме и своје виђење новог устава — као најбоље. 
И због тога вреди поменути један аргумент који је привидно аргу- 
мент за процедурални уставни континуитет, a који је у овом пројек- 
ту непоменут.

Постојећа, изразито строга процедура ревизије устава (двотре- 
ћинска већина у Скупштини и већина на ре(|)ерендуму) има и неке 
ненормативне, непозитивноправне предности, које далеко надилазе
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уставни континуитет, a K oje ондашњи уставописац и уставотворац 
уопште нису имали у видном пољу, ни на најдаљем хоризонту. Реч 
је 0 томе да таква екстремно строга процедура подразумева односно 
захтева да се о новом уставу, прецизније, о његовој садржини, 
претходно постигне висок степен друштвеног консензуса тј. ма- 
ње-више опште прихватљив компромис, који одговара идеји дру- 
штвеног уговора приликом преласка из предмодерног, претполи- 
тичког, природног у модерно, политичко, грађанско, правно стање. 
A TO је управо ситуација у којој се Србија данас налази. Да ли ће 
овај покушај искорачења Србије к модерни — или бар модерни- 
зацији овог друштва — добити тако широку друштвену подршку, 
остаје да се види. Јасно је да се таква друштвена подршка може 
обезбедити само садејством скоро свих релевантних политичких стра- 
нака, невладиних организација и других — културних, стручних, 
информативних и осталих — организација и појединаца. Истине 
ради, ваља рећи да таква процедура ревизије устава не отклања ап- 
солутно опасност од сваке мајоризације, али ту могућност ипак, ре- 
ално посматрано, своди на врло малу. To би, дакле, био пут при- 
видног процедуралног уставног континуитета зарад пожељног ствар- 
ног материјалног, садржинског дисконтинуитета. Но, велико је пи- 
тање колико се данас у овом друштву може постићи најшири дру- 
штвени консензус о уставу модерне садржине примерене савременим 
критеријумима.

2. Преамбула почиње речима; „Грађани и грађанке*...” иза ко- 
јих следи фуснота која каже да ће се ове друге у даљем тексту под- 
разумевати {sid), али се оне ипак понекад не само подразумевају 
већ се и изричито помињу (sic!!), нпр. чл. 7. ст. 2. Ово је апосолут- 
но неприхватљиво. Рђаво али прихватљиво решење било би наЈУед- 
ноставније — оставити само традиционалне називе у мушком роду, 
који не искључују могућност да се називи (и појаве) женског рода 
подразумевају. Међутим, од ових експерата, који су сами себи овако 
одредили циљ, очекује се да до краја уставног текста доследно спро- 
веду нову, савремену терминологију, јер схватају да то питање није 
само терминолошко већ и просветитељско, културно питање, и да 
то учине обрнутим редоследом, нпр. грађанке и грађани, председ- 
ница или председник итд.

Традиционалистима не б» требало чинити уступке када је у пи- 
тању овај језички израз, али би требало повести рачуна када су у 
питању други изрази, као што ће бити показано у анализи која следи.

3. Да би испунила сврху, преамбула мора ба буде беспрекорна 
(и у језичком погледу) и треба да има свечанији тон.

У њеној првој алинеји уместо речи Гарантовати треба да стоји 
Јамчити или јемчити (као што стоји нпр. у II, II 2.2.1. (1) и другде у 
тексту Пројекта, и што, наравно, треба консеквентно спровести од 
почетка до краја, и то за све врсте речи, не само глагол већ и име- 
ницу — ГаранШиЈа — итд.), затим, уместо речи националну равно-
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правност треба да стоји етничку равноправност (о чему ће посебно 
бити речи у тачки која следи), a уместо израза социјалну правду тре- 
ба употребити израз друштвену правду или, просто, правду. Такође, 
треба размислити о редоследу ових, будућим уставом зајемчених 
вредности.

У ал. 2. синтагму успоставити мирне односе треба заменити (јер 
се „немирни” или конфликтни односи не успостављају — успоста- 
вити однос с неким нужно претпоставлл непостојање конфликта тј. 
мир). Поред тога, грађанке и грађани не могу (бар не непосредно) 
успостављати (мирне и равноправне) односе са суседним државама 
(sic!). И коначно, зашто би грађанке и грађани Србије желели (или 
одлучили) да (преко својих представника у држави) у миру успоста- 
вл>ају односе равноправности само са суседним државама и народи- 
ма који у њима живе? Зашто они не би желели мирољубиве односе 
и односе равноправности и са свим другим државама и народима, 
укључив и оне с којима — као (н)и са суседима — (ни)су били у ра- 
ту, нпр. чланицама НАТО?

Трећа се алинеја такође мора преформулисати, јер грађанке и 
Грађани Србије не могу да буду прихваћени као равноправни чланови 
међународне заједницв, пошто су чланови међународне заједнице, 
нажалост још увек, државе и међународне организације a не поје- 
динци, људи непосредно. Према томе, грађанке и грађани Србије 
могу бити одлучни само да њихова држава буде прихваћена као 
равноправан члан међународне заједнице.

И на крају, грађанке и Грађани не могу да спрене сваку будућу 
акцију... (ал. 4), већ могу само (желети, настојати и сл.) да правно 
онемогуће (или бар обесхрабре) сваку — подразумева се и зато тре- 
ба изоставити будућу — делатност, настојање или сл. (боље него 
акцију), не само зато што не могу спречити или правно онемогућа- 
вати ни садашњу a камоли прошлу „акцију”, делатност, настојање и 
сл. већ и стога што је свака норма, па и уставна, по природи окре- 
нута к будућности, усмерена на будућност.

4. О дефиницији заједнице (гл. I чл. 1)
Питање да ли Србија треба да буде монархија или република 

требало би да буде коначно решено, тако да се бар за неко историј- 
ски релевантно време више не поставл>а као акутно политичко пи- 
тање, a и могло би се тако решити референдумом, можда чак истим 
на коме би се грађанке и грађани изјашњавали и о Предлогу Уста- 
ва. Утолико решење из ст. 1. треба узети условно.

Но, на страну да ли ће Србија бити одређена као република 
или монархија, њено одређење као уставне демократске заједнице 
свих Грађана и националних заједница које у  њој живе (ст. 2), треба да 
се промени и осавремени. При томе, није и не треба да буде спорно 
да Република (као, уосталом, евентуално и Краљевина) Србија треба 
— и у одређеном смислу чак мора — да буде уставна демократска 
заједница, али чија?
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Прво, da ли свих грађана шш свих држављана.1 Питање је, на- 
равно, излишно ако се сматра да су речи грађанин и држављанин 
синоними, да термини грађанин и држављанин означавају исти по- 
јам. Међутим, ако то није случај, као што и не треба да буде, и као 
што и није ни у овом тексту Пројекта (нпр. у гл. II, II чл. 1.5. ст. 2, 
a сасвим јасно у гл. II, II чл. 1.18. и чл. 4.3), онда Србију (Републику 
или Краљевину, свеједно — и зато ће се убудуће говорити просто о 
Србији без ближег одређења облика владавине у њој) трвба одреди- 
ти као уставну демократску заједницу свих њених држављанки и др- 
жављана. У прилог овом решењу може се навести више разлога од 
којих ће неколико бити сад поменуто. Најпре, држава као заједница 
држављана је шири појам од државе као заједнице грађана и обу- 
хвата ову другу као првенствено политичку заједницу. Ово стога 
што се појам грађанина најкраће може одредити као: (пунолетни) 
држављанин који, између осталог, ужива бирачко право. Држава 
као заједница држављана је и привредна и политичка и културна и 
еколошка итд. итд., уопште животна људска заједница, и то једна 
од најобухватнијих, ако не и најшира друштвена људска заједница. 
(Утолико пре што је питање колико се човечанство може схватити 
као стварна људска заједница појединаца.) Потом, држави као зајед- 
ници грађана могу бити довољна људска права прве генерације, 
грађанска и политичка права, a држави као заједници државл>ана 
неопходна су и људска права друге генерације, социјална, економ- 
ска и културна, и мањинска права. Ова друга (држава као заједница 
држављана) је, дакле, модернија, савремена демократска уставна за- 
једница. Коначно, држава као заједница грађана може бити уставна 
демократска заједница, али тада као заједница мора бити бар дво- 
струко редукована: мора бити крајње сведена на искључиво поли- 
тичку заједницу и мора из државног заједништва елиминисати оне 
држављане који (још увек) нису (постали) грађани.

Друго, да ли Србију треба одредити и као уставну демократску 
заједницу (свих) националних заједница које у њоЈ живе? He. И опет, 
има много разлога који стоје у прилог овом негативном одговору. 
Модерно схватање нације тј. националне заједнице није етничко, 
које се негује на овим просторима. Доношење новог устава, погото- 
во доношење овог устава, зато представља не само прилику него 
императив времена и околнос-ти да се тај модерни, неетнички кон- 
цепт нације промовише тим уставом. Нација у модерном смислу је 
заједница држављана a не припадника етније или етноса. To се 
огледа и у језику, нпр. енглеском или француском, где су нацио- 
налност и држављанство синоними (енгл. nationality = citizenship, 
фр. nationalite = citoyennete). Ако се усвоји модерни концепт нације, 
онда би ово одређење Србије (и) као уставне демократске заједнице 
(свих) националних заједница које у њој живе, заправо значило да 
се Србија одређује као уставна демократска заједница (свих) држа- 
вљанских заједница које у њој живе (sic!!!), из чега се одмах недво-
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смислено, јасно види неприхватљивост овог одређења. Против та- 
KBor одређења државне заједнице говори и опредељење овог уста- 
ва односно опредељење стручњака писаца овог уставног текста за 
уставни патриотизам (стр. 99, нап. бр. 9). Ово стога што уставни 
патриотизам може под одређеним условима ићи уз држављански 
национализам, али никако не иде уз етнонационализам. A да ли 
модерни концепт нације трпи одређење Србије (и) као уставне де- 
мократске заједнице (свих) етничких заједница које у њој живе? 
Опет не. Два се разлога против могу навести као основни. Модерна 
држава није заједница заједница, већ заједница појединаца, индиви- 
дуа (држављана), која индивидуалистички поглед на свет темељи на 
основној институцији модерне државе — слободама и правима чо- 
века, без којих нема ни модерне демократије, ни владавине права, 
ни савремене правне државе, ни конституционализма. Па и колек- 
тивна (мањинска или већинска) права увек бивају рашчлањена на 
права припадника тих колективитета, дакле, појединаца. Предмо- 
дерна држава (ако се нешто такво уопште допушта) јесте заједница 
заједница, заједница породица, братстава, родова — етнија. И дру- 
ro, у модерној држави као уставној демократској заједници нема ни- 
каквог разлога да се етничком идентитету појединаца даје предност 
у односу на нпр. верски, језички и др., те сходно томе ни да се ет- 
ничке заједнице издвајају и да им се даје предност у односу на вер- 
ске, језичке и др. Србија у етничком погледу има (једну, српску) ет- 
ничку већинску заједницу и више етаичких мањинских заједница, 
али ниједна од њих (па ни она већинска) као ни све оне заједно не 
конституишу Србију као модерну државу. Да би Србија била модер- 
на држава тј. уставна демократска заједница, потенцијална владави- 
на етнички већинске заједнице мора бити двоструко уставно orpa- 
ничена: демократски, већински принцип владавине мора бити устав- 
но ограничен, с једне стране, људским правима (наравно, свих, без 
обзира и на етничку припадност), a с друге стране, мањинским 
правима (опет; свих мањина, и то не само етничких). Дакле, етнич- 
ки принцип не може одређивати модерну демократију ни као ве- 
ћински ни као мањински принцип, па ни етничке заједнице (било 
већинска заједница било све оне заједно) не могу одређивати мо- 
дерну државу.

Имајући све наведено у виду, чл. 1. ст. 2; Република Србија је  
уставна демократска заједница свих грађана и националних заједница 
које у њоЈ живе — требало би преформулисати у: Република Србија је  
уставна демократска заједница свих држављанки и држављана. На- 
равно, као заједница држављана она се не ограничава на оне који у 
њој живе, што би требало да се разуме по себи.

Овим поводом треба још додати да Србија, ако се стварно же- 
ли да буде у савременом поимању модерна држава, не треба да буде 
дефинисана као држава српског народа. Ово је стручњацима писци- 
ма овог Пројекта сигурно било јасно, али се овом приликом ипак
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истиче зато што се то у расправи о будућем уставу неретко потен- 
цира у разним варијантама, и то од оних којима се стручност, бар 
формално, никако не може порицати. Народ се, наиме, у овом од- 
ређењу може схватити на разне начине — као демос тј. скуп свих 
грађана (Србије), као етнос, етнија, скуп свих припадника (српске) 
етничке заједнице, и као нација тј. скуп свих држављана (Србије). И 
управо због те вишезначности то одређење није добро, јер је од та 
три значења прво преуско, a друго потпуно неприхватљиво, као 
што је раније објашњено, док би једино треће значење било прихва- 
тљиво када се не би тако изузетно ретко подразумевало на овим 
просторима, зато што се, као што је већ речено, овде негује пред- 
модерни, етнички, a не модерни, држављански концепт нације.

5. О неутралној и секуларној држави (гл. I чл. 2)
Овај наслов другог члана Основних одредаба нијв адекватан. 

Веома је добро с номотехничке стране што су чланови насловљени, 
јер је то изузетно значајно за тумачење текста. Али, да се та номо- 
техничка врлина не би претворила у ману, важно је да чланови буду 
добро насловљени. Неутрална држава је термин којим се означава 
тачно одређен појам међународног права, о коме овде није реч, што 
се види из ставова који следе. Стиче се утисак да се овде, у ст. 1. 
ради о идволошкој и етнинкој неутралности — или, боље и преци- 
зније речено, неискључивости — државе, a да се у ст. 2. ради о се- 
куларности државе, док је ст. 3. сувишан, њему није место овде, већ 
у гл. II, II (као што је и учињено у чл. 1. 14), те ra одавде треба бри- 
сати.

Поред тога, ст. 1. је изражен футуром, што, додуше, није једи- 
ни пут у овом пројекту устава, али је у сваком случају изузетак, a и 
не представља карактеристичан језички израз наших (већ францу- 
ских) нормативних текстова, па га треба заменити уобичајеним прв- 
зентом. Но, којим обликом презента, одмах ће се видети, није са- 
свим јасно.

Коначно, најважније: Шта су писии овог правила у ст. 1. заи- 
ста желели да каж"у и да ли су у томе успели, не само језички него 
и уставноправно? Прво, шта је смисао овог футура („Уставно и по- 
литичко уређење Републике Србије неће се заснивати..”)\ Да ли да 
просто нормативно постулира (шхеолошку и етничку неискључивост 
као /идеолошку и етничку/ неутралност државе), користећи случај- 
но француски нормативни стил, или да футуром нагласи раскид с 
прошлошћу (и садашњошћу) у овако нормативно постулираној бу- 
дућности? Jep, ако се хтело прво, онда наш уобичајени нормативни 
језички стил налаже да се футур замени презентом („Уставно и по- 
литичко уређење Србије се не заснива...”), a ако се хтело друго, ако 
се жели нагласити недопустивост досадашње праксе у будућности 
(што је, чини се пре, била интенција аутора), онда се то у нас може 
изразити речима: „Уставно и политичко уређење Србије не сме се 
заснивати...”
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Ho, ово je још увек више стилско него значењско дотеривање ст. 1.
A да би се ваљано одредило значење ст. 1, битно је одговорити 

на неколико питан>а: Шта је (не)искључив поглед на свет, (не)ис- 
кључива идеологија и (не)искључив национални идентитет? Већ са- 
мо питање указује на недостатке у формулисању ове одредбе. Поза- 
бавимо се најпре само (не)искључивим погледом на свет и (не)ис- 
кључивом идеологијом.

Једно могуће читање ове одредбе допушта да је идеологија овде 
употребљена апозицијски, те да су идеологија и поглед на свет овде 
исто тј. синоними. Ако то прихватимо као ваљано тумачење аутора и 
редактора текста, онда то није добро зато што апозицијска употреба 
синонима не карактерише ваљан номотехнички стил.

A ако пак прихватимо да је реч о два различита појма, што би 
било у складу с правилима номотехнике a можда чак и више одго- 
вара интенцији писаца, онда се таквим тумачењем отварају нови 
проблеми.

Прво, треба ли уставно нормирати тј. оГраничавати поГлед(е) 
на свет? Ако се на ово питање одговори потврдно, подразумевајући 
да треба правно онемогућити тј. забранити поглед(е) на свет засно- 
ван(е) на искључивости (који се у тексту Пројекта устава неадекват- 
но називају искључивим поГледом/поГледима на свет), онда елемен- 
тарна доследност нсшаже да се Шо оГраничење унесе у одредбе о сло- 
боди мисли (гл. II, II чл. 1.13) и друге релевантне одредбе. A то, 
опет, даље значи леГитимисање једног облика деликта мишљења.

Друго, мора се одредити шта је искључива идеологија. Чини се 
да би ту идеју аутора било боље изразити синтагмом идеологија ис- 
кључивости тј. идеолоГија заснована на искључивосШи. С тим у вези, 
одмах се поставља питање да ли је идеологија неискључивости (на 
којој се, по замисли аутора, мора заснивати уставно и политичко 
уређење Србије) заправо идеологија толеранције тј. толвранција са- 
ма, или је пак по овој замисли идеологија неискључивости шири 
појам од појма толеранције. Од тога зависи ваљана формулација ове 
одредбе у ст. 1. Такође, поставља се питање да ли је овде реч о идео- 
лоГији уопшШе iLiu баш о политичкој идеолоГији. Jep, контекст (устав- 
но и политичко уређење) допушта ово друго, уже тумачење, a оно 
има и ту предност што доследност у нормирању не налаже нужно 
оГраничавање слободе мисли, већ за њега може бити довољно оГрани- 
чавање права на удруживање, које је већ предвиђено ставом 6. чл. 
1.19. у гл. II, II.

Имајући све ово у виду, овај део става 1. могао би да гласи; 
Уставно и политичко уређење Републике Србије не заснива се (алт. не 
смв се заснивати) на политичкој идеологији (алт. идеологији; II алт. 
поГледу на свет или идеолоГији) искључивосШи...

Остала могућа читања одредбе из ст. 1. у чл. 2. односе се на 
национални идентитет.
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Најпре треба разјаснити да ли ту одредбу треба схватити у сми- 
слу да се уставно и политичко уређење Србије не заснива (одн. не 
сме заснивати) ни на једном искључивом националном идентитету, 
или се пак том одредбом жели рећи да се уставно и политичко уре- 
ђење Србије не заснива (одн. не сме заснивати) на националном 
идентитету, што су подједнако могућа језичка значења овога става. 
У првој могућности ваља имати на уму да (не)искључиви национал- 
ни идентитет(и) не постоји/е. Ако писац ових редова добро разуме 
појам идентитета, идентитет (сваки, па и национални) није по себи 
ни искључив ни неискључив, или, прецизније речено, сваки је идвн- 
титет (па и национални) истовремено и искључив (за различито) и 
неискључив, укључив (за исто). To би говорило у  прилог другом моГућем 
језичком значењу. A да би оно било и језички потпуно адекватно и 
прецизно изражено, постојећи ст. 1. требало би мало преформули- 
сати: „Уставно и политичко уређење Републике Србије не заснива 
се {алт. не сме се заснивати) ни на једном искључивом погледу на 
свет или идеологији, нити на националном идентитету.” Или, ако 
се усвоје и остале раније изнете сугестије, он би могао да гласи: 
Уставно и политичко уређење Републике Србије не заснива св (алт. не 
сме се заснивати) на политичкој идеологији (алт идеолоГији\ II алт. по- 
Гледу на сввт или идеологији) искључивости, нити на националном 
идентитету.

Но, прича се овде никако не завршава. Већ на почетку разма- 
трања дела одредбе о националном идентитету, могло се поставити 
питање да ли јв овде рвч о националном или о етничком идентитету, 
или можда 0 оба. Ако се усвоје раније разматране и сугерисане са- 
времене концепције нације и одговарајућа терминологија, онда је, 
чини се, несумњиво да се овде не ради о националном идентитету 
као држављанском одн. грађанском, јер би то било бесмислено, већ о 
етничком идентиШету. Зато би ст. I. у чл. 2. требало још једном 
преформулисати: УсШавно и политичко уређење Републике Србијв не 
заснива се (алт. не сме се засниваШи) на политичкој идеологији (алт. 
идеолоГији; II алт. поГледу на свет или идеолоГији) искључивости, нити 
на етнтком идентитету.

Овој би се одредби могло приговорити што је нвгативна, што 
уставно и политичко уређење Србије одређује негативно — на чему 
се оно не заснива, a не позитивно — на чему се заснива. Међутим, 
ово негативно одређење може се ваљано оправдати потребом да се, 
историјски посматрано, одређен политички и уставни дисконтинуи- 
тет утврди и изричито и нормативно. Уз то, одговарајућа промена 
наслова овог члана (који, подсетимо се, гласи Неутрална и секулар- 
на држава), о којој ће одмах бити речи, могла би такође бар доне- 
кле ублажити овај приговор.

И коначно, последња напомена у вези с разматраном одредбом 
тиче се једне опаске из Образложења (стр. 98. нап. бр. 6), која је 
битна за разумевање, па сходно томе и адекватно именовање овог
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начела садржаног у ст. 1. члана 2. To начело је, као што је већ на 
почетку ове тачке речено, неадекватно именовано као неутралност 
државе. У поменутој напомени се каже да је овде реч о „темељном 
начелу сваке либералне заједнице”. Но, треба имати на уму да ли- 
берализам није неутрална идеологија нити неутралан поглед на свет, 
већ, између осталог, идеологија и поглед на свет врло јасно одређе- 
них вредности и назора, те стога само у одређеном смислу неис- 
кључив, толерантан поглед на свет одн. идеологија. Либерализам 
дакле подразумева релативно прецизно одређен систем вредности и 
назора с прилично јасно одређеним границама (нетолеранције одн. 
(не)искључивости. И утолико ст. 1, који, као што је речено, норма- 
тивно постулира идеолошку и етничку неискључивост као (идеоло- 
шку и етничку) неутралност државе није сасвим добро ни насло- 
вљен ни нормиран. Уместо „Неутрална и секуларна држава” ваљало 
би рећи прецизно (и историјски храбро) „Либерална и секуларна 
држава”. Jep, либерална држава јесте етнички али није идеолошки 
ни неутрална ни неискључива одн. толерантна. Либерална држава у 
свим својим варијантама (укључујући и оне јасно социјалдемократ- 
ски обојене) увек подразумева поглед на свет, идеологију и културу 
људских права, која су, као примарна, с правом тако одређена и у 
овом пројекту устава (гл. I чл. 5). Дакле, уз раније предложени из- 
мењени текст става 1. као и друге предложене измене у чл. 2, на- 
слов тог члана би могао да гласи Либерална и секуларна држава.

6. О миру (гл. I чл. 3)
У чл. 3. ст. 1. опет се појављује футур ће сурађивати који треба 

заменити презентом сарађује a реч афирмација изразом потврђивање 
вредности. У том ставу такође треба изменити редослед речи у изра- 
зу народима и државама јер је ова врста сарадње још увек превас- 
ходно ствар државне политике. Тако би тај став гласио: Као равно- 
правна чланица међународне заједнице, Република Србија сарађује са 
свим државама и народима света у зашШити и потврђивању вредно- 
сти мира.

У ст. 2. чл. 3. реч конфликата треба заменити речју сукоба.
7. О начелима на којима почива заједница (гл. I чл. 4)
Најпре, о месту овог члана међу Основним одредбама. Он би

по природи ствари требало да дође одмах после дефиниције зајед- 
нице (у чл. 1) као чл. 2.

Потом, поводом ст. 2. овог члана поставл>а се питање чиме се 
јемчи неповредивост људског достојанства:

Прво, да ли универзалним каталоГом људских права или, мо- 
жда боље речено, људским правима која су универзално прихваћена? 
Но, без обзира на ову формулацију, суштинско је питање да ли је 
реч само о тзв. универзалним људским правима. Наравно да није. 
Универзално прихваћена људска права су само минимум испод кога 
уставотворац не сме ићи ако жели да конституише модерну демо- 
кратску државу владавине права, али минимум који, наравно, може
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премашити, као што то често чине национални уставотворци у раз- 
вијеним модерним демократијама, и као што то нашем уставотвор- 
цу сугеришу и уставописци овог пројекта устава. Такође, поред 
универзално прихваћених стандарда у материји људских права по- 
стоје и регионални стандарди, нпр. европски, који су у многом по- 
гледу виши од оних универзалних. Ово је тим важније што приступ 
Државне Заједнице Србије и Црне Горе Савету Европе и Европској 
унији не подразумева нужно промену устава на снази. Имајући све 
ово у виду, почетак ст. 2 (садашњег) чл. 4. могао би да гласи: Непо- 
вредивост људскоГ достојансШва јемчи се људским правима која су 
утврђена универзалним и регионалним стандардима и овим уставом, ...

Друго, о уставним гарантијама националне равноправности, ин- 
дивидуалне и груггне аутономије. И овде аутори, говорећи о нацио- 
налној равноправности, мисле, заправо, на етничку. Но, и овде се 
може поставити питање зашто се помиње само етничка равноправ- 
ност, a не нпр. и верска, језичка, културна и др. Зато би овај еле- 
мент ст. 2. могао да гласи: уставним Јемствима етничке равноправ- 
ности, индивидуалне и групне аутономије, или пак можда још боље: 
уставним Јемствима индивидуалне и групнв равноправности и аутоно- 
Muje, ...

Треће, о неутралности секуларне државе. Овај принцип је овде, 
у чл. 4, модификован у односу на садржину изражену у чл. 2. ст. 1. 
и 2, где је и насловљен као Неутрална и секуларна држава, дакле, 
замишљен као сложено начело, које је овде сажето и редуковано на 
неутралност секуларне државе. Реч је, као што је раније објашњено, 
заправо о идеолошкој и етничкој неутралности секуларне државе. A 
пошто секуларна држава није, нити треба да буде идеолошки неу- 
трална, и пошто може не бити, мада би требало да буде етнички 
неутрална — што је раније детаљно објашњено —, ово сложено на- 
чело треба јасно формулисати као либерална и секуларна држава 
или, евентуално, као либерална секуларна држава, чиме и овај сег- 
мент (садашњег) чл. 4. ст. 2. може бити изражен речима либвралном 
и секуларном државом, или, евентуално, либералношЈју секуларне др- 
жаве.

И четврто, последње, о доследној афирмацији владавине права, 
тржишне економије и социјалне правде. Одмах пада у очи да је при 
набрајању начела на којима почива заједница изостављен мир одн. 
мирно решавање сукоба. Стога, имајући на уму раније напомене и 
сугестије, овај елемент ст. 2. у чл. 4. могао би да гласи као и дослед- 
Him потврђивањем вредности владавине права, мира, Шржишне еконо- 
мије и друштвене правде.

8. О примату људских права (гл. I чл. 5)
И природа и садржина овог члана 5. и целокупна замисао ау- 

тора овог пројекта устава налаже да он као чл. 3. дође одмах после 
дефиниције заједнице начела на којима она почива.
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y  ст. 1. употребљен је израз водеће начело, a према устаљеној 
терминологији у подели начела на нашем језику њему би, чини се, 
више одговарао израз врховно. И мало друкчији ред речи био би, 
чини се, бољи: Једнака слобода за све јв врховно начело... Такође, 
уместо социјапноГ било би боље рећи друштвеноГ уређења. И конач- 
но, у ал. 2. ст. 1. говори се о Граници легалности, мада би прецизни- 
је било рећи критеријум или мерило легалносШи.

Република Србија не би требало да јемчи само универзална људ- 
ска права и зато би овде у ст. 2. требало поновити формулацију су- 
герисану за члан о начелима на којима почива заједница (сада чл. 4. 
a предлаже се да буде чл. 2). Такође, држава не би требало да јемчи 
универзална и друга људска права само онима који живе на н>еној 
територији већ свима који се налазе или делују на њеној територији. 
Наравно, обим тих зајемчених права биће различит за ове две кате- 
горије људи, али је то такође утврђено самим уставним формулаци- 
јама људских права. Ово је веома битно због афирмације људских 
права странаца и апатрида, који се понекад и не морају налазити на 
територији државе, нпр. када улажу капитал. Дакле, ал. 1. ст. 2. овог 
члана могла би да гласи: Република Србија јемчи свима који се налазе 
ши делују на њеној територији људска права која су утврђена универ- 
залним и реГионалним стандардима и овим уставом. A у ал. 2. овог 
става опет се појављује футур 6uhe тумачене и примењиване који тре- 
ба заменити презентом се тумаче и примвњују.

9. О националној равноправности (гл. I чл. 6)
У складу с раније сугерисаном терминологијом овај члан би 

требало насловити Етничка равноправност, a и у самим његовим 
одредбама требало би израз национални заменити изразом етнички 
(четири пута), израз мултикултурна изразом вишекултурна и извр- 
шити друге раније сугерисане измене, нпр. јемчи, јемствима.

У ст. 1. прву алинеју би требало преформулисати: Да би се пре- 
вазишле фактичке (Да ли је ово наглашавање неопходно, или ra, 
као сувишно, треба брисати?) разлике у  условима за остваривање 
универзалних (Зашто само њих? — брисати) људских права, ... A у ал. 
3. футур треба заменити презентом, али и размислити није ли садр- 
жина ове одредбе нешто што се по себи разуме и утолико сувишна.

10. О језику и писму (гл. I чл. 7)
У ст. 1. ал. 1. и у ст. 2. каже се У Србији a не У Републици Срби- 

ји  као у претходним и потоњим члановима, док се у ст. 1. ал. 2. го- 
вори о националним мислећи на етничке мањине, мада би, пошто је 
реч о језику, најпрецизније било говорити о језичким мањинама.

У ст. 2. говори се о Свим грађанима и Грађанкама, премда би 
прецизнија, сугерисана терминологија налагала говор о Свим држа- 
вљанкама и држављанима. Овде се такође поставља питање да ли је 
реално јемчити без икаквог ограничења право на употребу сопстве- 
ног језика у јавној комуникацији, јер, практично, оно подразумева 
обавезу друге стране у тој комуникацији да зна језик и већине и
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сваке мањине или, ако га (одн. их) не зна, да га (одн. их) учини ра- 
зумљивим и себи и учеснику у комуникацији.

11. О јединству правног поретка (гл. I чл. 9)
Да би значење иначе вишезначног израза јединствен било са- 

свим јасно и да би се подвукао значај тако схваћеног јединства 
правног поретка, овој одредби у чл. 9. можда би требало додати ст. 
2: Јединство правног поретка уШврђено овим уставом контролише 
Уставни суд, a јединствену судску примену права обезбеђујв Врховни 
суд Србије.

12. О политичком плурализму (гл. I чл. 11)
У ст. 4. није јасно како се може обезбедити да ниједна поли- 

тичка партија нема искључиву контролу над било којим државним 
органом ако нека партија буде имала већину у Скупштини из које 
се формира Влада и председник Републике. Шта онда заправо зна- 
чи овај други део друге алинеје? Такође, шта значи одредба у ал. 3. 
овог става да се ниједна идеологија не може прогласити или сма- 
трати државном идеологијом, ако уставно и политичко уређење Ре- 
публике Србије, како је показано анализом ст. 1. у чл. 2. Основних 
одредаба, почива на јасно одређеној либералној идеологији одн. 
идеологији људских права. Уз ово, опет слично ст. 1. у чл. 2, иде и 
споредно питање да ли је овде, у ал. 3. ст. 4. чл. 11, реч о политич- 
кој идеологији (што би сугерисао контекст) или о идеологији уоп- 
ште (што је можда интенција аутора). Имајући све ово у виду, мо- 
жда би упутније и реалније било скратити ст. 4. тако да гласи: По- 
литичке партије не моГу непосредно вршити државну власт. Ниједна 
политичка партија не може имати монопол над државом. На тај на- 
чин би се и овим одредбама изразио раскид с прошлошћу, али би 
се поставила и начела која захтевају одговарајућу правну — пре све- 
ra законску — операционализацију пожељних будућих решења. Нпр. 
начело да се вршење ниједне државне функције не може непосред- 
но везивати за чланство у политичкој партији налагало би друкчије 
законско решење односа посланик-чланство у политичкој партији 
(односно, посредно, партнерство у коалицији) него што је то до са- 
да био случај у Србији. Или, начело независности правосудне вла- 
сти налагало би не само њену независност од законодавне и извр- 
шне власти већ и од политинких партија, a то значи такву правну 
операционализацију избора одн. именовања и разрешења судија, 
тужилаца и омбудсмана која би онемогућавала успостављање моно- 
пола над државом и у ситуацији када нека партија буде имала већи- 
ну у Скупштини из које се формира Влада и председник Републике.

13. О тржишној економији (гл. I чл. 13)
Из ст. 5. треба брисати квалификатив социјалнв који стоји уз 

дужности, зато што су то по природи ствари правне, a самим тим и 
друштвене дужности. Уосталом, нешто као „несоцијалне” (и у том 
смислу „строго личне”) дужности може постојати само у неким, да-
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нас ипак превазиђеним концепцијама морала и њима одговарајућим 
етичким теоријама.

14. О социјалној правди (гл. I чл. 14)
Овде, најпре, и у наслову и у одредбама овога члана термин 

социјални треба заменити термином друштвени (друштвена правда, 
друштвено благостање, друштвена солидарност, друштвене препре- 
ке) осим у изразу социјална помоћ који је уобичајени terminus techni- 
cus. Такође, у ст. 1. реч активносШи требало би заменити речју де- 
латности. A у ст. 2. треба изменити ред речи активне мере у мере 
активне јер израз „предузимати мере” по себи подразумева „ак- 
тивност”, док је интенција писаца, чини се пре, да те мере предста- 
вл>ају активну или, можда још боље, непосредну економску и соци- 
јалну помоћ. Овде такође треба израз грађанима заменити изразом 
држављанкама и држављанима, a израз из различитих разлоГа бриса- 
ти као непотребан одн. сувишан.

15. О територијалној целовитости (гл. I чл. 15)
Слично ономе што је речено за јединство правног поретка у 

тачки 11 (чл. 9), односно ономе што су аутори овог пројекта већ 
учинили у чл. 12, који се односи на јединство тржишта, и овде у чл. 
15. требало би ставом 2. „објаснити” шта то значи да је територија 
Републике Србије јединствена.

16. О политичко-територијалном уређењу (гл. I чл. 16)
У ст. 1. треба изменити редослед и јемчити право грађанки и 

грађана на самоуправу. A у последњем, ст. 7. треба брисати реч 
обавезну јер се она у изразу само..., уз сагласност подразумева, и 
треба додати грађанки и испред грађана.

17. О томе да Устав уређује садржај људских права (гл. II, I, чл. 1)
Ст. 1. каже да Устав јемчи људска права у складу с међународ-

ним стандардима. Овај додатак у складу са међународним стандарди- 
ма је сувишан не само зато што се то нужно подразумева — a и из- 
ричито је већ речено у Основним одредбама у чл. 5. ст. 2. — него 
пре свега зато што међународни стандарди (и универзални и регио- 
нални) утврђују обавезе државе у материји људских права на које се 
она не мора ограничити, већ може, у лику уставотворца, створити и 
имати и веће обавезе и више обавеза. Тако се међународни стан- 
дарди који обавезују државу у материји људских права појављују као 
минимум који држава мора обезбедити, али преко кога, наравно, 
може, сме ићи одн. премашити ra, као што и овој држави то суге- 
ришу и писци OBor пројекта устава, предлажући му у чл. 1.14. ст. 4. 
приговор савести на употребу оружја као људско право које није 
предвиђено међународним стандардима који обавезују ову државу.

Требало би размотрити редослед одредаба садржаних у ставо- 
вима овога члана. Тај редослед мора бити редослед по значају, али 
би исто тако требало да доприноси логичком и систематском тума- 
чењу и да поштује номотехничка правила. У том смислу, после прва 
два става који су темељни, основни, требало би да као ст. 3. дође
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одредба о суспендовању (садашњи чл. 4), па одредба о генералном 
одступању као ст. 4. (садашњи ст. 3), затим одредбе о појединачним 
одступањима (ст. 5, 6, 7. и 8) и коначно, одредбе о ограничењима 
(ст. 8—12). Такође, требало би по номотехничким правилима, у 
исти став груписати сродне одредбе које, садржински, регулишу 
исту материју.

Садашњи ст. 3. требало би допунити да би био потпуно јасан: 
Генерална одступања од Уставом зајемчених људских права не могу се 
прописати ниједним актом. Тиме би се при првом помињању одсту- 
пања рекло и од чега се одступа (а не само како), што налажу пра- 
вила номотехнике, a и прецизирало би се да ни законодавац, ни бу- 
дући уставотворац не могу прописивати општа одступања.

Ст. 5. треба преформулисати и спојити са ст. 6. као две алинеје 
истог става како би не само те две него и остале одредбе које се од- 
носе на одступања постале још јасније и одговарале правилима но- 
мотехнике: Ниједно одступање од појединоГ (алт. појединачног) Уста- 
вом зајемченоГ људскоГ права не сме нарушити суштину тог права. 
Свако одступање је изузетак и рестриктивно се уређује самим Уста- 
вом.

И ст. 7. и 8. требало би из номотехничких разлога спојити у је- 
дан, као две алинеје, јер они такође уређују садржински исту мате- 
рију. A у ст. 7. ваљало би елиминисати једну од две одредбе у изра- 
зу у  отвореном и слободном друштву јер једна другу подразумевају.

У ст. 11. ал. 1. треба избећи стилски неприхватљиво понављање 
као: Ограничења су ... временски оГраничвна на..., те уместо израза, и 
временски су ограничена на ... ставити израз и могу трајати...

У ст. 12. четврта алинеја је нејасна зато што се по својој језич- 
кој формулацији може односити и на ограничења прописана оп- 
штим актом (или општим актима) Скупштине, a не само на ограни- 
чења прописана општим актом (или општим актима) Владе зато 
што Скупштина није у моГућности да се састане. Чини се да је само 
ово друго била интенција писаца Пројекта овог устава. Но, и ако се 
прецизније формулише, нпр. Ограничења прописана општим актима 
Владе престају..., ова одредба може доћи у колизију с одредбом из 
претходног става (ст. 11). Зато би је можда требало преформулисати 
тако да гласи: Ограничвња престају да важе истеком рока (алт. дода- 
ти од 90 дана) шш одлуком донетом на седници Скупштине одржаној 
по отклањању немоГућности њеноГ састајања.

18. О апсолутно заштићеним правима (гл. II, I чл. 2)
Апсолутно заштићена права, која се изузимају од било каквог 

ограничавања или одступања, требало би да буду формулисана као 
права или, евентуално, слободе, a не као забране или само према 
правном објекту заштите. Ово не само стога што то налажу правила 
доброг номотехничког поступања него и зато што је тако већ учи- 
њено у каталогу људских права, па ће допринети лакшем јединстве-
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ном тумачењу. Дакле, формулације неких елемената на листи апсо- 
лутно заштићених права требало би побољшати:

Први елемент, људско достојанство, требало би изразити као 
право на људско достојанство. С овим у вези треба указати да је 
право на људско достојанство већ одређено у Основним одредбама 
у гл. I чл. 4. ст. 1. као основно начело из кога се изводе сва остала 
начела на којима почива заједница (гл. I. чл. 4. ст. 2). Оно је поново 
одређено али не и разрађено у Каталогу људских права (гл. II чл. 
1.7. ст. 1), с тим што се у ал. 2. тог става помиње као лично a не 
људско достојанство. A пошто је појам људско достојанство или до- 
стојанство човека ипак шири од појма личног достојанства или до- 
стојанства личности или достојанства личности човека, ову би тер- 
минологију требало уједначити.

Трећи елемент, неповредивост физичког и психичког интегри- 
тета, требало би такође изразити као право на неповредивост фи- 
зичког и психичког интегритета, које је заједно с правом на живот 
регулисано у чл. l.I. Каталога.

Четврти, забрана ропства и држања у зависном положају, тре- 
бало би да се изрази као право на слободу (чл. 1.2. ст. 1. и 2).

Шести, забрана дужничког ропства, могла би се изразити и као 
слобода од дужничког ропства, што је случај и с другим забранама 
које се могу формулисати као слободе од, или пак — стилски, чини 
се, боље — као право на слободу и при неиспуњењу материјалне обаве- 
зе (чл. 1.2. ст. 5).

Седми, претпоставка невиности, могла би се изразити као пра- 
во на претпоставку невиности, или као право оптуженог одн. окри- 
вљеног на претпоставку невиности, или као право оптуженог одн. 
окривљеног да се сматра невиним до правноснажности пресуде (чл. 
1.4. ст. 2).

Осми, забрана ретроактивности, може бити изражена као сло- 
бода од ретроактивне примене казнених прописа (алт. проширити ко- 
ји нису блажи за учиниоца) (чл. 1.4. ст. 4).

Девети, кажњавање само на основу закона, може бити израже- 
но као право да се буде кажњвн само на основу закона (чл. 1.4. ст. 3).

Десети, non bis in idem, треба изразити као слободу од поновноГ 
Гоњења и твжвг кажњавања (алт. проширити после доношења прав- 
носнажне одлуке II алт. проширење о кривичном делу) (чл. 1.4. ст. 5).

И четрнаести, државл>анство, треба изразити као право на др- 
жављанство (чл. 1.9. ст. 1).

Због карактера апсолутних права, тј. њиховог својства да су из- 
узета из режима било каквог ограничавања или одступања, и због 
њиховог изузетног значаја како при тумачењу законодавних и дру- 
гих органа и субјеката тако и у непосредној примени, вал>ало би у 
овој листи права, после сваког од њих, увек у загради навести члан 
и став или ставове којима су регулисани у Каталогу. Овако, прилич- 
но „слободно” формулисана (нпр. забрана ретроактивности — без

217



икаквих прецизирања) могу отворити простор за различита тумаче- 
ња и примене, па и оне супротне интенцијама аутора Пројекта 
устава. Овај номотехнички поступак (означавање у загради члана и 
става одн. ставова у којима се налази садржина именованог права), 
премда није најелегантнији, овде је неопходан због потребе да се 
апсолутна људска права прецизно одреде.

19. О рестриктивним надлежностима законодавца (гл. П, I, чл. 3)
Ст. 4. чл. 3. који говори о задирању у садржај основних права је

неодређен, управо због тог израза „задирање”. Можда би, у складу 
с већ усвојеном терминологијом аутора, било боље рећи: Свако 
оГранинавање садржине основних права или одступање од ње које није 
у складу с Уставом чини закон неуставним. Jep, одступања и ограни- 
чења су већ раније одређени, мада не и дефинисани појмови. По- 
ред тога, премда Речник МС третира речи садржај и садржина као 
синониме, чини се да међу њима ипак треба правити разлику у не- 
ким значењима, макар само као разлику у нијанси, и да је овде 
примереније говорити о садржини основних права a не о њиховом 
садржају.

Ст. 5. истог члана садржи један једини али сувишан зарез.
20. О томе да злоупотребу права уређује Устав (гл. II, I чл. 5)
Овде се најпре поставља питање зашто се овај члан пети, о

злоупотреби права, налази у глави о људским правима. Jep, интен- 
ција аутора највероватније није била да се израз злоупотреба права 
тумачи уско, само као злоупотреба људских права.У противном, они 
не би имали никаквог разлога да то и изричито не искажу. Али и 
тада би била потребна одредба у Уставу која говори о противустав- 
ности и забрањености злоупотребе било ког права, a та одредба не 
би требало да се нађе у глави о људским правима, већ у глави о 
основним одредбама. Такође, није јасно (јерје недоследно) зашто је 
у наслову малим словом писана реч устав (супротно нпр. у наслову 
претходног члана 4).

Ст. 2. чл. 5. је нејасан, и то како уопште по циљу, намери ауто- 
ра, тако и по обиму појма општа уставна норма супсидијарне приро- 
де. Зато би овај став, ако остаје, ваљало темељно преформулисати.

21. О међународним стандардима људских права (гл. II, I чл. 6)
С обзиром на то што међународних стандарда људских права

има много, и то међусобно различитих (поменимо само, илустра- 
ције ради, универзалне и регионалне), требало би у ст. 1. чл. 6. пре- 
цизно рећи Koje међународне стандарде људских права држава при- 
хвата и уважава, 4uj'y примену обезбеђује. По природи ствари, у об- 
зир долазе универзални и европски стандарди. Но, како ови други 
државе обавезују само уговорно, они ће, као и универзални уговор- 
но одређени стандарди, када ова држава приступи тим уговорима, 
бити обухваћени ст. 3. овога члана. Стога би, ако аутори овог про- 
јекта нису имали и нешто друго на уму, ст. 1. требало преформу- 
лисати; „Држава уважава универзално прихваћене {апт. универзал-
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не) међународне стандарде љуских права и обезбеђује њихову при- 
мену.”

Ст. 2. овог члана није споран ни по чему осим по месту у овој 
глави о људским правима. Наиме, општеприхваћена правила међу- 
народног права не односе се само на људска права, те и овде важи 
оно што је већ речено за место на коме су се нашле одредбе о злоу- 
потреби права.

Слично овоме што је речено за ст. 2. важи и за ставове 3. и 4. 
Ратификовани и објављени међународни уговори су део унутра- 
шњег права и када њихова материја нису људска права. Дакле, све 
њих, као и сва општеприхваћена правила међународног права (још 
једном: a не само она којима се регулишу људска права) судови и 
Уставни суд непосредно примењују. Према томе, ст. 3. и 4. као и 
ст. 2. нису спорни по садржини, већ по месту тј. глави у којој се 
налазе, што ће им, ако то место не буде адекватно одређено, систе- 
матским тумачењем променити, тачније речено, неприхватљиво су- 
зити значење. Наравно, поред ове предложене, постоји и друга но- 
мотехничка могућност, истина, мање елегантна: Да ови ставови (2, 
3. и 4) остану у овом члану, с тим што би били само мало прецизи- 
рани да је овде реч о правимша и уговорима о људским правима 
(или; који регулишу људска права), a да се ове овако опште форму- 
лисане одредбе ст. 2, 3. и 4. пребаце у претходну главу, о општим 
одредбама.

22. О притвору и праву лица лишеног слободе или притвореног 
лица (гл. II, II чл. 1.3)

Овај чл. 1.3. у каталогу људских права требало би насловити 
као и сва друга људска права. Дакле, не као институт поводом кога 
се људска права уређују — притвор — него према садржини самих 
људских права. Према томе, довољно је брисати из наслова речи 
Притвор и, тако да он гласи Права лица лишеног слободе или притво- 
реноГ лица.

23. О праву на правну сигурност и правично суђење (гл. II, II чл. 
1.4)

У чл. 1.4. ст. 6. има неких језичких недоумица и неравнина које 
треба отклонити.

Најпре, почетак ст. 6. чл. 1.4. треба преформулисати. Он сада 
гласи: Свакоме ко јв окривљен за кривично дело, осим осталих права 
из тачке 1.4, мора се обезбедити: И будући да предлог осим може 
имати и изузимајуће и придружујуће значење (премда је овде, чини 
се недвосмислено, употребљен у овом другом, придружујућем зна- 
чењу), изгледа да би стилски било боље, да би се избегла макар са- 
мо могућност изузимајуће асоцијације која би отежавала или бар 
успоравала разумевање ионако сложеног текста, употребити пред- 
лог поред уместо предлога осим. Уз то, није јасно да ли се у цитира- 
ној формулацији, када се говори о осталим правима из тачке 1.4, 
мисли на сва остала права из истог овог члана 1.4. тј., још преци-
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зније речено, на права из чл. 1.4. садржана у ставовима од 1. до 5, 
или се пак мисли само на ставове од 2. до 5. овог чл. 1.4. зато што 
се они, као и ст. 6, односе само на кривични поступак, док се ст. 1. 
овог члана односи на било који поступак одлучивања о правима или 
обавезама. A могуће је израз остала права из тачке 1.4. схватити и 
тако да он обухвата само права из ст. 1. овог члана, јер се, као што 
је управо речено, само она односе на било који поступак и у том 
смислу су остала права у односу на права у кривичном поступку са- 
држана у ставовима од 2—5. Било како било, остаје нејасно зашто 
се уопште прибегло овом номотехничком поступку позивања на 
члан, и то у том истом члану, када се, с једне стране, зна да се тај 
поступак не сматра номотехнички елегантним, а, с друге стране, ка- 
да се њиме не само не добија већ се губи на јасноћи формулације. 
Стога би, у зависности од тога шта су аутори заиста желели да ка- 
жу, било можда боље почетак ст. 6. изразити на следећи начин: 
Свако.ме ко је окривљен за кривично дело, Hoped права из претходних 
ставова (алт. из сШава 7; алт. II из ставова 2—5), мора се обезбеди- 
Ши: При томе, наравно, иза речи мора се не треба да буде нови ред, 
већ реч и знак обезбедити: треба да се настављају у истом реду, од- 
мах иза речи мора се.

У претпоследњој алинеји тог истог става (ст. 6. чл. 1.4) има 
граматичких грешака и неприхватљивих двосмислености. Два пута, 
на почетку и на крају алинеје, појављује се израз у  прилог своје од- 
бране, што је неисправно, јер израз у пртог мора да иде уз датив a 
не генитив. Дакле, ако се жели употребни тај израз, онда он треба 
да гласи граматички исправно у прилог својој одбрани. Мада, чини се 
да је једноставније, лепше, a и граматички је исправно, рећи просто 
у своју одбрану. Израз пак да испитуЈе сведоке против себе у најбо- 
љем је случају двосмислен, a иначе бесмислен. Зато је, да би се из- 
бегла непотребна двосмисленост, боље рећи да испитуЈе сведоке оп- 
тужбе, или... сведоке који га тереШе, или, можда најпрецизније, ... 
сведоке који сведоче проШив њега.

24. О слободи кретања и настањнвања (гл. II, II чл. 1.5)
Слобода кретања и настањивања не укључује само кретање и 

настањивање на територији (како то сугерише садашњи ст. 1) него 
и напуштање те територије и враћање на њу (што садржи ст. 2), те 
би стога ова два става требало спојити у један сходно правилима 
номотехнике. При томе, ваља имати на уму да право напуштања те- 
риторије државе имају сви, a право да се врате, тј. без икаквих по- 
себних услова уђу, имају само држављани. Имајући то у виду, ст. 1. 
и 2. би се могли преформулисати на следећи начин: Свакоме је за- 
Гарантована слобода кретања и настањивања, која укључује право не- 
сметаноГ креШања на целој ШериториЈи Рвпублике Србијв, слободу из- 
бора места насШањивања на њоЈ, право да се она напусШи када се то 
зажвли, као и право држављанки и држављана Републике Србије да се
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y било ком моменту без икаквих посебних услова врате на териШорију 
своје државе.

У садашњем ст. 3. мора се рећи од чега се одступа: ОдсШупања 
од слободе кретања (алт. и настањивања) допуштена су... A друга 
алинеја истог става може почети заменицом да би се избегло непо- 
требно понављање: Она се уређују...

28. О праву на једнакост, забрани дискриминације (гл. II, II чл.
1.6)

Ово људско право из чл. 1.6. је без потребе двоструко насло- 
вљено. Право на једнакост је довољан наслов јер говори о садржини 
тога права. Забрана дискриминацијв његово чешће, традицијом уо- 
бичајено име, али оно има тај недостатак што не говори о садржи- 
ни тог права, већ о обавези, тачније речено, негативној обавези, за- 
брани, која из тог људског права настаје за државу и уопште, све 
субјекте у правном поретку. Стога тај други, алтернативни наслов 
треба брисати.

У ст. 3. овог члана поткрала се омашка, начињен је лапсус, ко- 
јим се обесмишљава тај став, нарочито као став који долази после 
другог; Сви су пред законом једнаки. Па ипак, на основу реченог 
{Свако има право на једнаку зашШиту пред законом), не може се са 
сигурношћу тврдити шта су аутори хтели да изразиш. Да ли: Свако 
има право на једнаку законску заштиту! Или: Свако има право на 
једнаку заштиШу пред судом? Или: Свако има право на једнаку за- 
штиту на основу закона! Могуће су наравно и друге претпоставке 
које језички мање личе на ст. 3, али су садржински богатије и уто- 
лико боље. Било како било, пошто израз заштита пред законом на 
српском нема смисла, аутори Пројекта устава треба да преформули- 
шу ст. 3. у складу са својим интенцијама и правилима нашег језика.

У ст. 4. говори се о национааној припадности. Тај термин у овом 
пројекту означава еШничку припадност најчешће, скоро искључиво. 
Међутим, у стручној терминологији, нпр. на енглеском или фран- 
цуском, он значи држављанску припадност. Зато би, ако се држимо 
значења које је уобичајено за ауторе овог пројекта, израз у ст. 4. 
требало проширити и говорити о националној или држављанској 
припадности, док би, ако се држимо уобичајеног значења у страној 
стручној терминологији, тај израз требало проширити и говорити о 
националној или етничкој припадности. Можда би зато било најбо- 
ље избећи толико вишезначан и у нас политизован и идеологизован 
термин национални, те у ст. 4. уместо нацтналнв припадности стави- 
ти израз држављанскв или етничке припадности, чиме би одредба о 
недискриминацији била проширена неопходним садржајем који је у 
HiQHoj садашњој верзији изостао, a била би растерећена од једног 
двозначног политизованог термина.

26. О праву на слободан развој личности и достојанство личности 
(гл. II, II чл. 1.7)
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Прво што се уочава у вези с овим правом у чл. 1.7. јесте њего- 
во место у Каталогу људских права, које не одговара ни његовом 
месту у начелима на којима почива заједница (гл. I чл. 4, за који је 
сугерисано да буде стављен одмах после дефиниције заједнице као 
чл. 2), ни његовом месту на листи апсолутно заштићених права (гл. 
II, I чл. 2). Наиме, људско достојанство је већ у Основним одредба- 
ма (гл. I чл. 4. ст. I) одређено као основно начело из кога се изводе 
сва остала начела на којима заједница почива (гл. I чл. 4. ст. 2), a и 
на листи апсолутно заштићених права (гл. II, I чл. 2) оно заузима 
прво место. У складу с тим, и овде, у Каталогу људских права, тре- 
бало би да ово право буде прво међу основним правима, да се дакле 
нађе у чл. I.I. гл. II, II и да претходи свим осталим људским пра- 
вима.

Друго што треба запазити у вези с овим правом јесте његово 
име. На страну питање да ли је овај назив предуг. Ако се, дакле, 
пође од претпоставке да су аутори имали ваљане разлоге да садржи- 
ну овога права подробно изразе и у његовом имену, ипак се поста- 
вља питање зашто је у називу садржина изражена обрнутим редо- 
следом од садржине изражене у ставовима. Наиме, ст. 1. се односи 
на људско достојанство a ст. 2. на слободан развој личности, док се 
у имену oBor права, обрнуто, прво помиње слободан развој лично- 
сти па онда људско достојанство. И да би се назив сасвим ускладио 
са садржином, требало би га мало променити: Право на достоЈан- 
ство и слободан развој личности, ако већ не сасвим кратко: Право на 
људско достојанство.

Коначно, треће. Већ је раније (у тачки 21) указано на неуједна- 
ченост терминологије и унутар овог члана односно његовог првог 
става: људско достојанство (ал. I) v̂ . лично достојанство (ал. 2). Ако 
је разлог употребе овог другог термина било то да се избегне непо- 
средно понавл>ање исте синтагме, онда се то може постићи и када 
се уместо израза лично достоЈанство употреби израз достојанство 
човека, који има и ту предност што, без сумње, представл>а сино- 
ним за људско достојанство.

27. О правима на статус и име (гл. II, П чл. 1.8)
Доследан номотехнички поступак захтева да свако појединачно 

људско право буде и појединачно, засебно третирано одн. нормира- 
но. У складу с тим треба или променити наслов (Право — a не 
Права — на статус и име) и третирати ово право као сложено, које 
обухвата више појединачних овлашћења, или пак раздојити ова два 
права у два члана и, наравно, свако од њих посебно насловити. По- 
што о томе којој од ове две могућности треба дати предност, нема 
чврстих упоришта ни у теорији ни у пракси, то усвојено решење за- 
виси од става уставописца одн. уставотворца. Али у сваком случају, 
постојеће решење треба исправити.

У претпоставци да се ово право третира јединствено, као право 
на статус и име, чија је садржина изражена у постојећа три става, те
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ставове треба пренумерисати (1, 2. и 3, a не као што је грешком 
остало, вероватно после поделе ових права у одвојене чланове — 3, 
4. и 5).

У ст. 1. треба заменити израз свако лицв, јер је неодређен, и 
може се односити и на физичко и на правно лице. A пошто се овде 
има на уму само физичко лице, онда уместо неодређеног израза 
свако лице и правно прецизног али друштвено неприхваћеног изра- 
за свако физичко лице треба ставити просто сваки човек. Поред тога, 
није јасно каква је функција текста у загради. Да ли се он схвата 
апозицијски, синонимно, експликацијски, у ком случају треба да 
стоји међу зарезима и, као што је раније речено, не представља 
пример најбољег номотехничког стила, или је пак он замишљен као 
алтернатива тексту испред заграде? У сваком случају, текст у загра- 
ди не треба да остане — или га треба брисати, или га треба из екс- 
пликативних разлога оставити упркос стилским правилима и онда 
га ставити међу зарезе.

28. О праву на дрисављанство (гл. II, II чл. 1.9)
Одредба садржана у ст. 1. мора бити преформулисана јер је и 

синтактички неваљана и значењски бесмислена. Ту је најпре суви- 
шан присвојни придев свог зато што се нужно увек подразумева (та, 
нико не може бити лишен туђег држављансва) и зато га треба бри- 
сати. A глаголски прилог прошли не може бити употребљен јер су- 
бјекти обеју реченица нису исти. Стога ни промена падежа не по- 
маже у овој вишеструко неваљаној конструкцији (нпр. Нико не мо- 
же бити лишен држављанства укључив и права да га промени), па 
се замисао аутора може изразити на следећи начин: Нико не може 
бити лишвн држављанства ни (алт. нити) права да га промени.

Овде треба запазити још две битне ствари:
Прво, право на држављанство је одређено само негативно, и то 

као забрана држави да лишава држављанства и да ускраћује право 
на његову промену. Оно као људско право уопште није одређено 
позитивно. Чак ни његова најминималнија садржина коју утврђује 
Универзална декларација о људским правима УН овде није експли- 
ците изражена, иако се она не подразумева самим нормирањем за- 
бране лишавања држављанства. С друге стране, посредно је утврђе- 
но право на промену држављанства, које превазилази поменуту нај- 
минималнију садржину. Из свих тих разлога, као и због значаја 
права на држављанство као људског права, вал>ало би позитивно, 
изричито одредити његову садржину, која би укључивала бар ове 
две одредбе.

Друго, ставови 2, 3. и 4. не односе се на право на држављан- 
ство и номотехнички им уопште није место унутар овога члана. Ти 
се ставови, додуше, односе на држављанство, али не и на право на 
држављанство. Када би се следила оваква номотехничка логика, он- 
да би се унутар члана о праву на држављанство морала наћи и сва 
друга људска права која се везују за државллнски статус (нпр. право
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на учешће у управљању јавним пословима, бирачко право, право 
повратка на територију Републике Србије итд.). Дакле, ст. 2, 3. и 4. 
треба пребацити у садржину других одговарајућих људских права 
(нпр. у слободу кретања и у право на правично суђење) и уз то ст. 
3. и 4. треба третирати као алинеје једнога става јер се односе на 
исту материју (изручење одн. предају).

29. О праву приватности (гл. II, II чл. 1.10)
У овом члану има само неких мањих језичких неравнина.
Ст. 2. се мора преформулисати зато што речи улазак и претрес 

имају различиту рекцију: Забрањен је улазак у  туђи стан или друге 
просторије и њихов претрес противно вољи...

У ст. 3. иза речи насиља треба да дође зарез.
У ст. 5. треба само мало променити ред речи. Синтагма у огра- 

ниченом временском трајању треба да дође после речи допуштено, a 
не као сада после речи одлуке суда, јер се ограничено временско 
трајање не односи на одлуку суда него на допуштеност одступања 
од тајности преписке одн. комуникације.

30. О праву на склапање брака (гл. II, II чл. 1.12)
У обе алтернативе ст. 1. носиоци или имаоци овог људског 

права одређени су у множини, мада је правило номотехнике да се 
субјект носилац права одређује у једнини, осим ако за друкчије ре- 
шен>е нема неких посебних разлога. Нпр. Свако пунолетно лице... 
има право да склопи брак (алт. и заснује породицу).

Није јасно зашто су у ст. 1. аутори редуковали видове недозво- 
љене дискриминације само на три (расни, држављански и вврски). 
Њих свакако треба проширити бојом коже, физичким инвалидитв- 
Шом, етничком припадношћу, језиком, имовним стањем, образовањем, 
занимањем, убеђењима, пореклом, рођењем, a можда и неким другим 
личним својсШвима, да би се постигла елементарна конзистентност 
и кохерентносШ с правом на једнакост (чл. 1.6. ст. 4).

31. О слободи мисли (гл. II, II чл. 1.13)
Овде би требало размислити да ли ипак не би било реалније да 

се део става 1. који се односи на јавно изношењв мишл>ења допуни 
одредбом: којв не вређа (алт. на начин који није увредљив). Такође, 
дилеме изнете у тачки 5. у вези с тзв. искључивим поГледом на свет 
одн. искључивом идволоГијом показале су да би конзистентност и 
консеквентност налагале одступања од слободе мисли када је у пи- 
тању нпр. ширење расистичких идеја или говор мржње, односно 
налагале чак и уставно легитимисање одређених облика деликта 
мишљења.

32. О слободи савести и вероисповести (гл. II, U чл. 1.14)
У ст. 1. треба брисати заменицу они која се односи на савест и 

вероисповест (sic!!), али се уместо ње не може просто ставити гра- 
матички, по роду одговарајућа заменица оне зато што се савест (за 
разлику од вероисповести) не може променити. Могу се променити 
схватања и осећања која чине садржину савести, па зато уместо за-

224
I  1



менице они треба ставити морапна схватања (алт. морални назори) и 
вероисповест.

33. О праву на учешће у управљању јавним пословима (гл. II, II 
чл. I.I7)

У ст. I. и 3. уместо Држављани треба да стоји Грађанке и Грађа- 
ни, јер се ове одредбе никако не могу односити на све држављанке и 
држављане, већ само на оне пунолетне и потпуно пословно способ- 
не, дакле, све грађанке и грађане.

34. О праву на удруживање (гл. II, II чл. 1.19)
У ст. 6. између речи подстицање изазивање изостављена је реч- 

ца шш. Ту се такође говори о и националној мржњи. Имајући на уму 
ранија разматрања о овом термину, посебно сличност ове са ситуа- 
цијом анализираном у тачки 28. поводом права на једнакост (чл. 
1.6. ст. 4), овде би уместо речи националне требало употребити речи 
и зарезе држављанске, етничке, што би обезбедило и потпуност и 
јасноћу одредбе.

35. О праву збора и јавног окупљања (гл. II, II чл. 1.20)
Ст. 2. је сасвим нереално и нерационално постулиран. Довољ- 

но је замислити окуттљање као вид протеста у било ком јавном за- 
твореном простору (кафани, школи, продавници, факултету, банци, 
дому здравл>а, музеју итд. итд.) које онемогућава одвијање редовних 
делатности у том простору, па да се схвати оваква оцена постојеће 
одредбе. A ако су аутори у ст. 2. подразумевали да за приватна оку- 
пљања у затвореном приватном простору није потребна претходна 
пријава нити дозвола, онда је требало да то и изричито кажу зато 
што се то у постојећем контексту — из наслова, ст. 1. и ст. 3. — не 
може ваљаним тумачењем подразумевати. Но, ваља имати на уму да 
се и то подразумевано, с једне стране, може проширили и на јавна 
окупљања у приватном како затвореном тако и отвореном простору, 
a с друге стране, да се може условити одн. ограничити, нпр. допу- 
штеном јачином буке и др. Стога се ст. 2. мора преформулисати: За 
окупљања у заШвореном простору можв св уставним законом прописа- 
ти обавеза претходног пријављивања надлежним органима или поседо- 
вања од њих издаШе дозволе.

У ст. 4. садашњу другу алинеју треба проширити: Поступак 
остваривања права збора и јавног окуплмња, као и одступања од т о г  
права уређују св уставним законом. Она би, уз то, требало да постане 
прва алинеја, тј. алинеје треба да замене места, јер њихов постојећи 
редослед није логичан.

36. О праву на рад и правима по основу рада (гл. П, П чл. 2.3)
Овде се, прво, запажа недоследност у именовању, јер свако по-

јединачно људско право треба да буде, као и досад, појединачно 
именовано и појединачно нормирано тј. одређено по садржини. 
Наравно, појединачно љуско право може садржати и већи број овла- 
шћења тј. права у ужем смислу, што је и досад неретко био случај. 
Зато ово људско право треба ши преименовати, нпр. само као право
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на рад, или као право на рад и на основу рада, или сл., или га пак 
треба поделиШи у два засебна људска права, нпр. право на рад и 
право на основу рада. To што је код нас, на нашем језику, уобичаје- 
но да се говори у множини, о правима на (или по) основу рада, по- 
следица је бављења тим посебним овлашћењима или правима као 
законским, a не као овлашћењима која произлазе из једног људског 
права.

У ст. 3. помиње се само дискриминација на основу пола. Њу 
међутим треба допунити другим такође недозвољивим облицима 
дискриминације, нпр. на основу pace, вероисповести, етничке и др. 
припадности итд.

37. О посебним правима у вези с радом и на основу рада (гл. II, II 
чл. 2.4)

Слично опаскама у претходној тачки, и овде се најпре уочава 
неваљаност наслова, коју треба отклонити стављањем права у једни- 
ну, с тим што овде, поред (једног) права у вези с радом, треба сва- 
како издвојити и нека друга појединачна људска права.

За ст. I. није јасно зашто се налази у оквиру овог члана, јер 
право на посебну заштиту коју он одређује није ни право на основу 
рада нити је право у вези с радом. Као право на основу рада оно је 
слично и можда само делимично нормирано у претходном члану ст. 
7, a овако како је овде нормирано, пре би требало да се нађе у 
оквиру следећег члана, унутар права на социјално осигурање и со- 
цијалну сигурност, где је опет слично и можда само делимично 
обухваћено ставом 3.

Ст. 3. није јасан. Запосленима с породичним обавезама јемчи 
се право на једнаке могућности и једнак третман, али у односу на 
коГа? Да ли у односу на оне који таквих обавеза немају, који су без 
таквих обавеза? Или у односу на неке друге? Које? To је у овој од- 
редби потпуно нејасно и чини и смисао целе одредбе потпуно неја- 
сним.

Право на штрајк, ст. 5—7, требало би издвојити као посебно 
људско право.

38. О праву на здравље (гл. II, II чл. 2.7)
У ст. 2. иза речи трудницама треба ставити зарез и додати реч 

хендикепираним. Ово проширење налаже принцип консеквентности 
ако за одступање од њега аутори нису имали неке посебне разлоге.

У ст. 3. уместо речи може прописати треба ставити прописује. 
Ово не значи супротставл>ање изворним или раним либералистич- 
ким назорима, већ уважавање достигнутог развоја европске теорије 
и праксе и, пре свега, потребе за конзистентношћу — држава не 
може само имати енормне обавезе према појединцима који немају 
никаквих обавеза према самима себи.

39. О правима националних мањина (гл. II, II 3)
Као што је раније у више махова истакнуго и објашњено, и ов- 

де под националним аутори Пројекта устава подразумевају етничке
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мањине. Које су предности овог другог у односу на први термин ов- 
де се неће понављати, a у тексту који следи само ће се најкраће на- 
значити сугерисана промена терминологије, нпр. националних 
етнинких. Да питање мањина ипак не треба свести на питање иаци- 
оналних тј. етничких мањина, напоменуто је раније. Но, реализаци- 
ја таквог једног приступа мањинским питањима захтева друкчију 
нормативну операционализацију, мада, ваља признати, не и с битно 
друкчијим практичним резултатима од ових садржаних у Пројекту 
овог устава. Стога, прихватајући овај концепт као можда најпрак- 
тичнији за ову заједницу, у тексту који следи посебно ће се указати 
на оне ситуације када национално не треба да буде схваћено (само) 
као етничко. И још једна, успутна напомена: Било је и других тер- 
минолошких сугестија за које се сматра да би ваљало да буду консе- 
квентно спроведене (нпр. гарантује јемчи итд. итд.), a нису увек 
посебно наглашаване јер се могу подразумевати, што са паром на- 
ционално—етничко није увек случај.

Дакле, у наслову трећег одсека у Каталогу људских права: наци- 
оналних —> етничких.

40. О верским правима (гл. II, II чл. 3.2.8)
Опет, наслов не треба да буде у множини (права), те овај члан 

треба насловити или као право вероисповести, или као слободу са- 
вести и вероисповести, или на неки трећи начин, али свакако као 
једно право (просто или сложено по садржини — свеједно) или јед- 
ну слободу, или ra пак поделити на више права или слобода и на- 
словити сваки члан појединачно.

Када је у питању садржина овог права, треба најпре при.метити 
да се оно ни у чему не разликује од слободе савести и вероиспове- 
сти садржане у чл. 1.14. Она је тако нормирана да се односи и на 
етничке и на језичке и на верске и на све друге мањине, већине и 
појединце, па стога не.ма никакве потребе понављати је садржински 
дословно и у овом контексту. Сва остала права и слободе — и то 
свако право и свака слобода понаособ — у овом каталогу слобода и 
права националних или етничких мањина и.мају неку садржинск'у 
особеност одн. неку додатну садржину у односу на одговарајуће 
право или слободу из претходног каталога. Само су тзв. верска пра- 
ва садржински потпуно идентична слободи савести и вероиспове- 
сти, без икакве специфичности и икакве допуне, што показује да за 
овим чланом не постоји права потреба, да је он просто нормативно 
понављање, те га зато треба брисати.

41. О праву на сарадњу са сународници.ма у земл>и и у иностран- 
ству (гл. II, II чл. 3.2.10)

У ст. 1; националних —> етнтких, a синтагму остварују несмв- 
тане ввзв треба брисати као језички и смисаоно неваљану. Уместо 
ње, смисао који су аутори вероватно намеравали да изразе, може се 
језички ваљано изразити на следећи начин: ...слободно и несмеШано 
успостављају и негују везе у земљи и иносШранству, посебно с... Ред
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речи, наравно може бити и друкчији, нпр.: Припадницима етнинких 
мањина јемчи се право да посебно с онима с којима... или верски... на- 
слеђе, слободно и несметано... иностранству.

42. О обавезама државе (гл. П, II чл. 3.2.11)
У ст. 1. заграде нису израз доброг номотехничког стила. Оне у 

овој функцији могу стајати у коментару, образложењу и сл., али не 
у самом нормативном тексту. Питање је колико су овде уопште по- 
требне, тј. да ли се без онога што је међу њима, не разуме како се 
остварује обавеза државе да утврди неку политику. Ако се ипак сма- 
тра да је прецизирање из заграде неопходно, онда се оно може из- 
разити на следећи начин: Држава је обавезна да утврди политику, 
доносећи законе и друге прописе као и појединачне акте, те да усвоји и 
предузима мере... Даље, израз (мере за) унапређење пуне и вфективне 
равноправносШи нема смисла, јер се пуна и ефективна равноправ- 
ност не унапређује, одн. не може унапређивати, по принципу пес 
plus ultra. Зато уместо речи унапређење треба да стоји постизање. 
Такође, уместо речи ефективнв боље је језички и стилски да стоји 
сШварне. Затим, и у овом ставу: националне етничке. Потом, уме- 
сто речи Грађана треба да стоји општији појам, шири по обиму, др- 
жављана, јер би се иначе и круг људи и њихових права која су у пи- 
тању Morao сузити. И коначно, националних етничких.

У ст. 2: националне етничке.
У ст. 3. уместо израза обавеза јв  државе и номотехнички и је- 

зички је боље рећи држава Je обавезна. Поред тога, бољи је ред ре- 
чи: Држава је обавезна да у области образовања, културе и медија 
подстиче... Затим, уместо речи интеркултурноГ боље је рећи међу- 
културалноГ. Уз то, у изразу и предузима треба убацити везник да — 
дакле, и да предузима. Потом, израз делотворне и вфикасне је плео- 
назам зато што је прва реч, у ствари, превод на наш језик друге, 
стране речи, те стога речи и ефикасне треба брисати. На крају, и у 
овом ставу: национални етнички.

У ст. 4. уместо речи ефективноГ боље је рећи делотворног, a та- 
кође и овде треба: националних етничких. Но, стилски је ову ми- 
сао боље изразити на следећи начин: Да би св права етничких мањи- 
на делоШворно осШваривала, држава...

43. О равноправности при запошљавању у јавним службама (гл. 
II, II чл. 3.2.12)

Овде најпре није јасно зашто се, када је о јавним службама реч, 
посебно наглашава полиција a не м воЈска. Иначе, и овде: национал- 
ном втничком и националних етничких. (Као и у гл. II, II чл. 
3.2.13. и на другим местима на којима се овај израз употребљава.)

44. О праву на делотворно Ј’чешће у одлу'чивању о питањима по- 
себности (гл. II, II чл. 3.3.1)

У ст. 2. уместо футура установиће се треба ставити презент 
усШановљавају се и променити ред речи (што је стилски допуштено.
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a доприноси јасноћи) тако што ће се речи саветодавна и друГа Шела 
пребацити између речи општинама која.

45. О дужности поштовања начела међународног права, јавног 
морала и уставног поретка (гл. II, II чл. 3.4)

У ст. 1: националних -> етничких. Међутим, у изразу изазивање 
националнв, расне и верске нетрпељивости и мржњв, који је одавно 
уобичајен као правни terminus technicus, треба да остане термин на- 
ционалне, али би било добро после њега ставити зарез и додати ет- 
ничке, чиме се јасно ставља на знање да они нису употребљени си- 
нонимно, већ да први значи држављанске. Тиме би се употпунили 
и обухватили сви облици мржње и нетрпељивости, и према пипад- 
ницима друге државе, страним држављанима, и према припадници- 
ма друге pace, и друге етније, и друге вере.

У ст. 2: националних —> еШничких. Овде такође треба приметити 
да изрази супротних и уперених против, зато што оба одређују циље- 
ве, значе исто, те је утолико (ако језичко значење овог става одгова- 
ра правом значењу које су аутори хтели да му дају) израз уперених 
против сувишан, па само непотребно компликује реченицу, која би 
могла да гласи једноставније: Права и слободе етничких мањина не 
смеју се користиШи ради испуњења циљева супротних начелима међу- 
народноГ права или јавној безбедности, моралу или здрављу.

46. О праву на слободан улазак и боравак (гл. II, II чл. 4.2)
У ст. 2. поред речи национоЈтости стоји реч држављанства, та- 

ко да је јасно да оне нису употребљене апозицијски, синонимно, 
већ да прва означава етничку припадност. Зато, терминолошке до- 
следности ради, и овде треба уместо националности ставити етничке 
припадности.

47. О праву уточишта (гл. II, II чл. 4.4)
Овде израз национоЈЗне припадносШи значи две ствари: и етничке 

припадности и држављанске припадносШи. Зато овде, и прецизности 
и потпуности и доследности ради, уместо националне треба ставити 
етничке или држављанске.

48. О дужностима (гл. II, II чл. 5)
Овај пети одсек, о дужностима, припада, наравно у целости, 

другој глави, која је посвећена људским правима. Међутим, када се 
ближе погледа, уочава се да се само прва дужност у овом каталогу 
дужности, наиме дужност поштовања људских права, односи на 
људска права непосредно, док су све остале шире по домашају и 
превазилазе материју људских права. Стога се може поставити пита- 
н>е систематике, одн. да ли је свим овим дужностима место у овој 
глави, или пак само првој дужности, a осталима на неком другом 
месту, нпр. у посебној глави која би следила одмах после ове.

Што се пак саме исцрпности тог каталога тј. листе наведених 
дужности тиче, поставл>а се теоријски и практично једно битно пи- 
тан>е. Наиме, полазећи од става да сваком овлашћењу (па наравно 
и оном које је садржано у било ком људском праву) нужно одговара
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комплементарна дужност другог субјекта (или других субјеката), без 
које је и само овлашћење незамисливо као овлашћење (што, по се- 
би се разуме, важи и за дужности), поставља се питање да ли треба 
и изричито нормирати дужности које се нужно подразумевају из већ 
раније нормираних људских права. Ако се на ово питање одговори од- 
речно, јер је то у складу с принципом економије нормирања (а за 
неке и са здравим разумом), онда се у последњој, шестој дужности 
први став, који се односи на дужност очувања здраве животне сре- 
дине, појављује као сувишан, с обзиром на већ раније нормирано 
људско право на здраву животну средину у чл. 2.8. A ако се пак на 
ово питање из било ког разлога одговори позитивно, онда се поста- 
вља питање дужине листе тј. обима каталога дужности и, евентуал- 
но, критеријума избора (не)постављања неке дужности и изричито у 
каталог.

Потом, у вези с горњим питањем исцрпности, или боље и пре- 
цизније речено, акуратности одн. преобилносШи овог каталога, по- 
ставља се питање друге на овој листи дужности, a прве која се не 
односи (само и непосредно) на људска права, дужности поштовања 
Устава и закона. Да ли је она сувишна зато што се сама по себи ра- 
зуме‘1 A разуме се сама по себи зато што уопште не може бити не 
само правног него икаквог актуалног нормативног поретка без по- 
штовања не само Устава и закона (како год они били схваћени) H e 
ro и осталих вредности, понашања, норми и аката иманентних том 
правном одн. нормативном поретку. Експлицитно изражавање и 
уопште стварање још једног „вишег” нормативног нивоа обвезива- 
н>а (а самим тим и овлашћивања), говори једино о неоснованом 
нормативном оптимизму и нормативној илузији наднормирања. Али, 
и ако се посматра уже теоријски, с раширене мада редукцијске нор- 
мативистичке тачке гледишта, може се поставити питање зашто је 
ова дужност овако нормирана. Зашто је свако дужан да поштује са- 
мо Устав и законе? Зашто не и остале опште правне акте и у њима 
садржане опште правне норме? Да ли зато што су мање важни? 
Или, можда пре, зато што се подразумевају? Но, ако је то тако, он- 
да се ипак поставл>а питање шта је с осталим актима правног по- 
ретка, наиме, с појединачним актима? Да ли се и они подразумева- 
ју? Сви или само неки? Jep, међу њима су и судске одлуке, које за 
правни поредак имају исти <а у неком смислу и већи) значај у одно- 
су на Устав и законе. Дакле, ако се ово прихвати, разматрану ду- 
жност треба проширити и на судске одлуке. Па опет, шта је с дру- 
гим евентуалним уставима или уставним повел>ама? Могу ли се 
надређени акти ставити на страну као што се овде чини? И ако мо- 
гу, да ли само унутрашњи? Шта је с дужношћу поштовања бар не- 
ких међународноправних аката?

Слична се питања постављају и у вези с дужношћу савесноГ 
обављања јавних послова. Зар се она не разуме по свби! Ако не, онда 
зашто се везује само за савесно и одговорно обавл>ање јавних функ-
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ција? Зашто свако није дужан да савесно и одговорно обавља сваку 
делатност? Ако већ не да се уопште савесно и одговорно понаша.

У вези с овом последње разматраном дужношћу могло би се 
рећи да и њен најопштији облик јесте опет само конкретизација још 
општије дужности, дужности да се живи часно. A слично би се мо- 
гло рећи и за преостале дужности из овог каталога. Наиме, дужност 
пружања помоћи другоме, дужност плаћања пореза и доприноса и 
дужност очувања културних и историјских споменика и природних 
богатстава јесу само конкретизације дужности да се свакоме да оно 
што му припада и да се никоме не штети, поред оне већ поменуте 
да се живи часно. Тиме се не пледира за номотехничко решење да 
се овде нормирају нпр. само три дужности (да се живи часно, нико- 
ме не штети и свакоме да оно што му припада) или чак једна једина 
најопштија (да се буде праведан и правичан), из простог разлога 
што се и оне могу схватати не само као дужности него и као права. 
Овим се само жели указати, с једне стране, на конкретне недостатке 
овог каталога дужности, a с друге, на околност да питања правне 
филозофије, теорије и праксе, у овом случају конкретно, питања 
правде, номотехнике и нормирања не само да не припадају разли- 
читим сферама и одељеним световима већ су међусобно тесно по- 
везана, те да њихова сазнања, правила и увиде вреди добро ослу- 
шнути.

49. О непосредној уставној заштити људских права (гл. II, III)
У чл. I. ст. 6. номотехнички је неприхватљива употреба загра- 

да. Но, иста идеја се може изразити на више начина, нпр.: И поје- 
динцима и држави се јемчи право обраћања... Или; Јемчи се право по- 
јединцима и држави да се обраћају...

У чл. 2. ст. 4. ал. I, 2. и 3. такође не треба користити заграде. 
Текст се може преформулисати на следећи начин:

— појединац за заштиту индивидуалног права када су...
— организација организационом тужбом када има...
— појединац ... појединца популарном тужбом.
У чл. 3. ст. I. уместо речи Грађанима треба ставити Физичким 

јер ће се тако преуско одређење проширити и обухватити све које 
треба, дакле, и грађанке и државл>ане и државл>анке и странце и 
странкиње.

У чл. 4. у наслову уместо речи мониторинг треба ставити над- 
Гледање и због тога што се ова друга реч помиње у самој норматив- 
ној експликацији овога члана, док би у његовом тексту било боље 
уместо речи асоцијације ставити речи удружења и орГанизације.
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