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ОНТОЛОШКА СГРУКТУРА УСТАВА*
САЖЕТАК: Онтолошки развој права у метафизичкој сфери
завршава се категоријама којима се бави посебни део филозофије права, категоријама уставног права започиње онтолошки
развоЈ у емпиријској, позитивноЈ сфери. Као што поједине категорије посебног дела у филозофији права чине конзистентан
логички систем, тако у истом таквом, логички конзистентном,
складу морају бити и све категорије уставног права. У досадашњоЈ правној пракси устави се нису заснивали на логички
конзистентној структури, него на традицији која је произвела
уобичајену збирку (каталог) права уставног карактера. Разлика
између уставног права и свих счпалих подручја позитивног права мора се Јасно одредити. Уставно право је изграђено од уставних принципа коЈи немају нормативни карактер и до којих се
доспева доказом о истинитости, док је иелокупно преостало
подручје позитивног права нормативне природе и до њега се
доспева аргументаиијом о оправданости.
КЂучие речи. Категорије, метафизичка сфера, позитивно право, логачка структура, каталог права, људска права, одредбе
права, институције права, уставни приниипи, истина, аргументација

Устав је основна установа позитивног права. Уставно право је
прва одредба позитивног права до које се долази након иступа из
подручја метафизике, ступањем у подручје „физике” права. При тоРад при.чл>ен: 23. II 2005. године.
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ме, под „физиком” се овде не подразумева природа него емпирија
— све оно што подлеже искуственом сазнању. Емпиријском подручју припада и духовност која је објективирана и која је утолико
објективни дух. Најзначајнији феномен права у подручју емпирије,
дакле права као објективног духа је позитивно право, општи и појединачни правни акти, али овде спадају и правна свест заједнице,
разна схватања правде и сл.
Позитивно право није целина правног феномена него његов
сегмент који има објективну егзистенцију независну од субјекта који
га је продуковао или који ra сазнаје или који се на било који други
начин односи према њему. Искуствено сазнање метафизичке сфере
правног феномена није могуће, али је свакако могуће априорно сазнан>е. Али, оно што је у овим разликовањима нама овде једино важно јесте то да јв уставно право прва одредба позитивноГ права и да
се тиме налази у самом суседству метафизичке сфере права.
Метафизичком сфером права пре свега се бави филозофија
права. Филозофија права се бави појединим одредбама правног феномена као целине (правом, правдом, влашћу и сл.) или појединим
институтима правног феномена (лицем, власништвом, браком и сл.).
У првом случају реч је о тзв. општем делу филозофије права, у другом случају реч је о тзв. посебном делу филозофије права.
Уставно право, као прва одредба позитивног права, просторно
посматрано граничи се са категоријама посебноГ дела филозофије
права, с обзиром да је посебан део филозофије права последње
подручје метафизике, пре преласка на позитивно-правно подручје,
док је уставно право управо прво подручје емпиријског, позитивног
права, прва сфера на коју се наилази након преласка у позитавност
(у „физис”). КатеГоријама којилш се бави посебни део фи.аозофије
права завршава се онтолошки развој права у метафизичкој сфери, катеГоријама уставноГ права започиње онтолошки развој у емпиријској,
позитивној сфери.
Оваква везаност посебног дела филозофије права и уставног
права има најмање три непосредне последице. Прво, уставно право
се диференцира на поједине категорије позитивног (уставног) права
на принципијелно исти начин на који се те правне категорије диференцирају (развијају) у посебном делу филозофије права. Друго,
правне категорије о којима је реч су исте у једној, односно другој
сфери (уставном праву, односно филозофији права). Тачније речено, реч је о истим категоријама у различитим подручјима правног
феномена. Те категорије у једној односно другој сфери — метафизичкој и емпиријској — нису идентичне, него су то исте категорије
у две различите одредбе. Сасвим поједноставл>ено речено: свака од
њих је једна иста категорија овде у овој a тамо у оној одредби. Тр>еће, као што поједине категорцјв посебног дела у филозофији права чине конзистентан лоГички систем, тако у истом таквом, дакле логич60

ки конзиствнтном, систему морају бити уређене и све кате?орије
уставноГ права.
Ниједна сфера позитивног права није резултат произвољности.
Ако јесте, то онда не може бити аутентично право него само привид права. Позитивно право се заснива на онтолошким законитостима правног феномена које се простиру сфером која пада изван
подручја могућег искуства, дакле подручјем метафизике права. Метафизика права је подручје онтолошких законитости позитивног
права, што значи да свако позитивно право које има претензију на
аутентичност, мора уважавати онтолошке законитости у сфери изван емпирије — у метафизичкој сфери. Због тога се појсдине категорије уставног права морају диференцирати на начин који је успостављен у подручју метафизике права јер ће у противном остати без
свог властитог онтолошког основа (биће као кућа која лебди без темел>а).
Као што је речено, правне категорије су исте у подручју посебH o r дела филозофије права и у подручју уставног права. To је сасвим логична последица онога што је управо речено. Нема аутентичне правне категорије која свој пандан претходно нема на подручју метафизике права. При томе, мора се нагласити да је реч о
правним категоријама (институтима) a не о појединим правним решењима до којих се долази тек формирањем позитивног права (овде устава). О аналогији категорија сасвим поуздано можемо говорити у сфери метафизике права и уставног права изван његове непосредне апликације на поједине чињеничне ситуације, дакле о овој
аналогији може бити речи до нивоа принципа a не норми уставног
права. О јасном и сасвим одређеном разликовању уставних принципа и нормативних одредаба устава ће у овом раду још бити речи.
Као што је већ назначено, везаност уставног права за категорије посебног дела филозофије права имплицира логичку конзистентност категорија уставног права. To значи да категорије морају имати
јасан критеријум разликовања и да њихово уређење у систем мора
бити потпуно: да им ништа не сме недостајати, да им се ништа не
може додати и да међу њима нема ничег сувишног.
У досадашњој правној пракси устави се нису заснивали на ло^ички
конзиствнтној структури, неГо на традицији која је произвела уобичајену збирку (каталоГ) права уставног карактера.' Такви устави-збирке обично доста тога неоправдано и несвесно изоставл>ају, али у
много већој мери се њихов недостатак састоји у томе што садрже
норме које по својој природи не спадају у устав. При свему томе
ипак ГЈШвни пропуст оваквих устава-збирки је недостатак јасне лоГичке конзистентности у њиховоЈ структури. Подсећам на Хегелове
I
При томе није од значаја да ли су неки од историјски познатих устава по
својој структури у великој мери одговарали структури категорија посебног дела филозофије права јер би евентуална таква подударност била случајна.
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речи: „Устав је уман уколико држава своју ;уелотворност у себи разликује и одређује по природи појма”.^
Недостатак логичке конзистентности је логична последица погрешног становишта о такорећи изван-уставном темељу самог уставH o r права. Обично се сматра или да се уставно право као прва одредба позитивног права заснива само на себи, да му дакле не претходи ништа што би по својој природи било изван њега самог или
се пак сматра да уставно право може да се фундира на нечему што
пада сасвим изван правног феномена (на моралу или обичају, на
пример). Илустрације ради, могу овде навести став који износи Ендру Хејвуд: „Уставна конвенција је правило понашања које се не заснива на праву, већ на обичају или преседану”.^ Но, без обзира да
ли се устав заснива сам на себи или не нечему што је емпиријски
изван-правни феномен (морал, обичај) — о уставу се ни у једном
од ова два случаја не може говорити као о нечему што има јасну и
конзистентну структуру у којој постоји могућност сагледавања да ли
је она целовита или парцијална и да ли однос њених делова чини
систем или остаје у конфузији. Само се у јасном увиђању односа
између категорија посебног дела филозофије права и категорија
устава може говорити о конзистентном уставу.

Позитивно право је подручје феноменологије права. Право се
овде отелотворује у поједине правне категорије, инкорпорира се у
објективном духу, у позитивности која се може сазнати, те се оно
на тај начин манифестује. Ако је позитивно право подручје манифвстације права, то уједно значи да је оно само, као позитивно право,
онтолошки несамостално. Право се манифестује као социјални феномен, тек на социјалном нивоу почиње његова позитивна егзистенција. Међутим, његова пред-позитивна, метафизичка егзистенција је онтолошки старија и почиње изван и пре сваке емпирије,
дакле и социјалне сфере као једног од емпиријских феномена. Овакво стање ствари искључује сваку произвољност у формирању позитивног права — оног позитивног права које има претензију на аутентичност.
Тиме не желим рећи да су поједина решења позитивног права
у подручју метафизичког дата као пра-слике. Треба рећи управо супротно: у подручју мефафизике не налазимо ни једно једино „правно решење” које би се могло пресликати у позитивност. Метафизичко пружа само онтолошке законитости на којима се морају заснивати сва правна решења позитивног права да би била аутентична. На пример, постојање универзалног активног бнрачког права је
непосредно засновано на онтолошкој законитости права, док је ње2 Hegel G. W. F.: Основне црШе фи,тзофије права, Веселин Маслеша — Свјетлост, Сарајево, 1964, стр. 227 (§ 272).
3 Хејвуд, Е.: Политика, Clio, Београд, 2004, стр. 546.
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гова везаност са одређено старосно доба (нпр. за пунолетство) ствар
прагматичног решења. Сваки институт позитивног права неизбежно
садржи прагматску страну одређења која је резултат одређене правне аргументације. Ова прагматска одредба је друга страна сваког
правног института, док је његова „прва страна” његова онтолошка
законитост. Дакле, сваки институт позитивног права има метафизичку и „физичку” страну — да би право било аутвнтично оно не сме
изГубити везаност за метафизику a да би било позиШивно оно не може да ,pie6du” изван емпирије. Позитивност права се састоји управо
у његовој емпиричности. Тек јединство метафизичке и емпиријске
сфере даје аутентично позитивно право.

Лравни феномен има своЈ предмет и своје средство. На подручју позитивног права јасно разликовање предмета и средства мора
остати очувано пре свега у уставном праву, као првој одредби позитивности права. Предмет и средство правног феномена у емпиријској сфери се манифестују као предмет и средство уставног права.
Предмет правног феномена, односно на подручју позитивности
уставноГ права је слобода a средства су власт и право. Дакле, у
структури сваког устава морају бити јасно видљива најпре два његова дела: део о предмету и део о средствима.
Правни феномен је институт слободе, стога је слобода предмет
уставног права. Није свако право институт слободе, постоји и право
као институт неслободе, поретка јасно правно уређене неслободе.
Предмет устава у том случају је организована заједница формирана
у циљу одржања и заштите привилегија личности или слојева на
власти. Али, када је реч о аутентичном правном феномену, пр>едмет
уставног права је искључиво слобода. Управо у одговору на питање
да ли је реч о институту слободе или институту неслободе, садржан
је и одговор на питање да ли је реч о аутентичном правном (^ н о мену — слобода као пр>едмет јесте критеријум аутентичности права.
У историји филозофије позната су негативна и позитивна одређења слободе. Најпознатији филозоф који слободу дефинише на
негативан начин је Кант, док је Хегел био заговорник позитивног
дефинисања слободе. Разлика свакако има порекло у основама њихових филозофских система a то значи у логици — Кант је био
присталица тзв. формалне логике (логике као форме мииивења) a
Хегел је сматрао да потпун логички систем захтева садржајну логику (логику као предмет мииивења, као онтологију).
Кант право одређује на следећи начин: „Право је скуп услова
под којима се самовоља једнога може сјединити са самоволлм друrora no неком општем закону слободе”/ Негативно одр>еђен>е права
Кант, И.: Мешафизика морала, Издавачка књижарнииа Зорана Стојановића,
Сремски Карловии, 1993, стр. 32.
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срећемо и код Шелинга: „Право, према материји, није ништа друго
до оно што се самом формом индивидуалне воље догађа независно
од опште воље, чак у супротности према н>ој”.^ Насупрот томе, Хегел сматра да овакво негативно одређење слободе, које потиче још
од Русоа, јесте слобода „као воља што по себи и за себе биткује,
као умна, дух не као истински дух, него да посебна индивидуа, као
воља појединца у њеној властитој произвољности”.^ Умна слобода
је по Хегелу нешто што се принципијелно разликује од произвољности појединца, она је збиљност која је умна.’ Слободу од произвољности јасно разликује и Шелинг: „Свако морално биће ипак
треба да потврди своју слободу уопште. Ово пак није могуће друкчије, осим уколико свако морално биће не одустане од неограничене емпиријске слободе.”*
У једном ширем смислу право је по својој природи негативно
одређење слободе — право одређује границе али никада не и садржај слободе. У овом смислу, позитивно одређење слободе, одређење слободе по њеном садржају, јесте поредак неслободе, поредак
неправа a не права — тоталитаризам. У сфери позитивног права
овакво стање ствари изражено је кроз начело да је у поретку аутентичног права дозвољено све што није забрањено.

Оправдано се може поставити питање, да ли предмет устава
није можда правда a не слобода. Ово због тога што је логично да је
основни предмет права управо правда као правна вредност. Свакако
је неоспорно да правда јесте предмет права, односно самим тим и
устава. Може се рећи и да је правда једна одредба слободе, да је
правда у том смислу институција слободе. Међутим, правда ипак не
покрива цело подручје предмета позитивног права, односно устава.
Наиме, постоји и право које је индиферентно према правди, које је
изван правде и које није ни праведно ни неправедно — у коме једноставно уопште није реч о правди. To је тзв. техничко право које
уређује ону сферу социјалних односа која пада изван противречних
интереса (нпр. прописи о јединицама мере или саобраћајна правила). Техничко право јесте институт слободе али не и институт правде — другим речима, његов предмет је слобода али не и правда. Из
тога закључујемо да правда не може бити основни предмет устава —
односно да то мора остати слобода.
5 Шелинг, Ф. В. J.: Форма и иринции фи.10зофије, Нолит, Београд, 1988, стр.
150 (§ 79).
^ Hegel G. W. F.; Основне црше филозофије ирава, Веселин Маслеша — Свјетлост, Сарајево, 1964, стр. 48 (§ 29).
’ Упореди: Hegel G. W. F.: Основне црте фшозофије права, Веселин Маслеша
— Свјетлост, Сарајево, 1964, стр. 16.
s Шелинг, Ф. В. J.: Форма и принцип фи.10зофије. Нолит, Београд, 1988, стр.
137 (§ 27).
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O h o ш т о je y постојећој традицији познато као каталог људских
и грађанских права данас се сматра неизоставним делом устава.
Међутим, каталог’ људских и грађанских права, као њихову збирку
засновану на традицији, потребно је заменити системом'® тих права
заснованим на логичкој вези. Потребно је најпре јасно одредити
критеријум систематизације ових права да би се успоставио поредак
условљен правилним распоредом делова у одређеној вези.
У теорији су познате поделе људских и грађанских права према
различитим критеријумима — по предмету (лична права, грађанска
права у ужем смислу, политичка права, социјално-економска права
итд.), по бројности субјеката на које се односе (индивидуална и колективна права), по времену у коме су настала (права прве, друге и
треће генерације) и слично.
Навео сам већ да је предмет устава слобода. To са овде битног
аспекта значи да се слобода мора ставити у полазиште одређења
система људских и грађанских права. To дал>е значи да слобода на
неки начин мора бити критеријум формирања система људских и
Грађанских права.
Слобода се најпре јавл.а као емпиријска, као слобода у природној одредби. Емпиријску слободу позитивно право види као права човека. To је подручје у коме сфера емпиријске слободе остаје нетакнута, дакле остаје чисто емпиријска, природна. Она, наравно, није
неограничена јер би тада престала да буде слобода и претворила би
се у самовољу и произвољност, она није ни правно неограничена
јер у противном уопште не би било речи о правном феномену. Дакле, овде је реч о феномену права али о његовој сасвим почетној
одредби у сфери позитивног права: прво подручје позитивног права
су уставна права a унутар уставних прво подручје су права човека као
оно што полази од емпирије и апстрактну одредбу дотиче изнутра,
то је чиста природа апстрактно обавијена правом.
Права човека се у традиционалној теорији означавају и као
права негативног статуса (нпр. код Јелинека као status negativus),
као подручје у које држава не сме да залази. Фихте чак сам појам
права практично одређује преко права негативног статуса (он не користи ову синтагму), наиме преко оног што је практички-могуће,
преко OHora што ја смем (ich darf)."
Подручје права човека не представл>а целокупну сферу позитивног права и утолико се Фихтеово становиште не може прихватити,
али је ово подручје истинско родно место и сама крајња суштина и
9 Грч. katalogos — попис, листа.
'п Грч. systema — поредак услоаљен правилним распоредом делова у одређеној
вези.
Упореди: Шелинг, Ф. В. J.: Форма и принцип филозофије, Нолит, Београд,
1988, стр. 146, посебно § 65.
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крајња сврха целокупног права и утолико Фихтеово становиште треба
разматрати са великим уважавањем. Сваки систем аутентичноГ позитивноГ права, сваки поредак заснован на слободи, започиње на подручју права човека и на њему се као свом темељу изграђује. Када
прођемо целокупним подручјем позитивног права, када се правни
феномен одреди у све своје одредбе и институције, поновно се враћамо сфери права човека да бисмо на тај начин проверили и потврдили смисленост свих тих одредби и института јер је смисао права
у слободи a права човека су њена прва правна одредба.

Правни феномен се састоји од одредаба и институција. Одредбе
су моменти феномена као целине, слично као што је на пример
плава боја одредба целине једног платна. Одредбе се протежу целим
подручјем правног феномена, свим његовим институцијама. Институције су елементи целине правног феномена, на њих је правни феномен издиференциран.
Имајући у виду оно што је до сада наведено, можемо скицирати основну структуру институција права и власти како је то приказано на следећој страни.
О појединим институцијама права и власти овде неће бити реч.
Треба само рећи то да структура устава треба да одговара структури
ових институција да би била заснована на онтолошким законитостима правног феномена.

Треба на овом месту нешто рећи и о ономе што не улази у
структуру устава иако практично спада у уставну материју.
Треба имати у виду да се структура устава заснива на институцијама али не и на одредбама правног феномена (легитимност, легалитет, суверенитет). To је сасвим у складу са онтолошким законитостима правног феномена по којима се правни феномвн емпиријски
манифестуЈе управо кроз институције a речено је већ да са уставним
правом правни феномен прелази у емпиријску егзистенцију. Институције су категорије путем којих се емпиријско, позитивно право
конституише, док су одредбе само његови слојеви који не могу имати самосталну емпиријску егзистенцију — одредбе егзистирају управо и једино као слојеви правног феномена, односно појединих његових институција. Дакле, пошто правни феномен посШоји искључиво
кроз институције, сасвим је лоГично да су само инстиШуције конститутивне за сШруктуру устава.
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ИНСТИТУЦИЈЕ ПРАВА
МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО
ЛИЦЕ
СТВАР
(човек)
(„природа”)
људска права
стварна права
кривица
штета
брак
уговор
сукцесиЈа (наслеђивање)
ПРАВНО ЛИЦЕ
удружења грађана
корпорациЈа
држава
међународне институције
ПРОЦЕСНО ПРАВО
настанак права
поступак (процес)
правоснажност
_______________ прсстанак права_____________
ИНСТИТУЦИЈЕ ВЛАСТИ
легислатива
егзекутива
јудикатура

Међутим, одредбе правног феномена — и то како одредбе власти тако и одредбе права — ипак не остају изван устава. У једном
сасвим експлицитном смислу о одредбама власти и права је реч у
преамбули устава где се пружа кратко одређење легитимности и суверенитета. Ове одредбе, међутим, не улазе у саму структуру устава — оне ту структуру објашњавају и оправдавају али је не конституишу.
У структуру устава у једном логичком смислу не улазе ни одредбе о територијалној организацији с обзиром да је oncer територијалног важења права, односно устава, његова спол>ашн>а, сасвим
несуштинска компонента. Државне границе у онтолошком смислу
нису изворно правно него политичко обележје државне заједнице.
Право је као институт слободе у суштинском смислу везано само за
човека као појединца, те се због тога све одредбе и све институције
правног феномена у крајњој линији везују за појединца. Основне
одредбе права — легитимност и сувереност — увек се у крајњој консеквенци везују за човека као појединца и једино се почев од индивидуе могу објаснити и оправдати — управо због тога што је право
институција слободе. Наиме, то да је право институција слободе
значи пре свега да је оно везано за човека као биће о чијој слободи
је овде реч. To не значи да питање територијалне организације није
од изузетног значаја — овде није р>еч о томе шта је за једно уставно
уређење више или мање значајно, него о томе које компоненте по
својој онтолошкој природи улазе у структуру устава.
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Онтолошка структура институција правног феномена с једне
стране и структура устава с друге стране — морају бити у структуралном смислу везане. Уставно право, као прва одредба позитивног
права, мора бити засновано на институцијама права конституисаним у метафизичкој сфери — у пред-емпиријској, мета-физичкој
сфери егзистирају законитости на којима је заснована емпиријска,
позитивно-правна сфера. Целокупна продукција аутентичног позитивног права је заснована на онтолошким законитостима правног
феномена a то уједно значи да структура устава мора одговарати
онтолошкој структури институција права као феномена.

Уз онтолошку структуру везано је и питање подручја простирања уставног права јер је оно ограничено управо својом онтолошком
природом. Када постављам ово питање, мислим на одређивање граница уставног права као таквог с једне стране према категоријама
посебног дела филозофије права a с друге стране према изван-уставном позитивном праву. Реч је о једном такорећи вертикалном
одређењу позиције феномена уставног права које за дефинисање
његове природе и структуре није ништа мањег значаја од онога о
чему је до сада било реч.
Као што је овде изнето, уставно право је прва емпиријска одредба права као позитивног права и управо је ова емпиричност
принцип његовог јасног разликовања од онтолошких категорија правног феномена — о чему је у досадашњем делу текста довољно било
речи. Преостаје нам да успоставимо јасну границу са друге стране
уставног права — са оне стране где се оно сусреће са другим, могло
би се у овом контексту рећи „осталим” подручјима позитивног права. Може се очекивати да ће одређивање те границе бити теже јер
је реч о диференцији унутар емпиријског подручја, с обзиром да и
уставно право припада.сфери позитивног права. У том смислу, дефинисање разлике између онтолошких законитости правног феномена с једне стране и самог позитивног права с друге стране било је
знатно лакше јер се граница њиховог разликовања простире истом
оном цртом која дели метафизику права од његове „физике”, наиме
од његове емпирије. За разлику од тога, граница која уставно право
дели од остатка позитивног права смештена је унутар подручја саме
емпирије, дакле позитивности, чиме смо овде ускраћени за једну такорећи унапред дату хетерогеност коју смо тамо имали пред собом
као нешто очигледно.
Када је реч о односу уставног права, као неоспорно једног подручја позитивног права према другим подручјима позитивног права,
једино што је неспорно међу теоретичарима јесте то да се једно од
другог мора јасно разликовата, али то јасно разликовање до сада
68

нико није на одређен начин дефинисао. Најчешће се разликовање
своди на став да су уставне норме основне или да су општије природе од законских норми. To међутим није никакво одређење с обзиром да се таквим ставом уствари ништа суштинско не казује, те
ствар и надаље остаје једнако нејасна као и раније.
Међутим, није проблем само у теоријском одређењу. Ситуација
није ништа мање конфузна ни у самом предмету разматрања — у
емпирији, односно историји. Наиме, постојећи устави се по суштини свог садржаја једнако мало разликују од закона, колико је то случај и са њиховим разликовањем у теорији. To би можда могло да
иде у прилог становишту које би се позивало на аргумент да проблем није у неспособности теоретичара у разликовању устава од закона, него да ствари напросто тако стоје: да је свако принципијелно
разликовање ова два подручја у крајњој линији немогуће јер принципијелне разлике и нема. И заиста, када се погледају савремени
устави, као и готово сви у досадашњој историји (са само једним
изузетком'2), веома је тешко рећи по чему се ти устави принципијелно разликују од осталих правних норми. Сасвим јасно речено,
сви до сада постојећи устави се заправо јасно и принципијелно и
не разликују од закона.
Када је реч о филозофији права, њој стање ствари у емпирији
не може пружити алиби за неодређеност јер је њен предмет изван-емпиријски. Ако је предмет филозофије права смештен на метафизичком подручју, ако је дакле филозофско сазнање правних категорија априорно — као што јесте — тада филозофско мишл>ен>е
не може да се позива на неодређеност самог свог предмета. Филозофија права не сме да попусти пред емпиријом — то би била предаја оног ко је немоћан. Ако на данашењем степену развоја историје ствар стоји тако да се устави тешко могу разликовати од закона,
то ни најмање не допушта филозофији права да такво стање ствари
прихвати са резигнацијом. Филозофија права је дужна да одреди
принципијелну разлику уставног као позитивног права од свих осталих подручја позитивног права a законодавцима ће бити пр>епуштена одлука да ли ће приликом доношења правних аката такву филозофску истину акцептовати или игнорисатиЈ^
„Одлучан сам у томе да тврдим да устави не треба да пружају
оно што треба да пружи редовно законодавство”, пише Ђовани
Сартори‘‘‘ и са њим се свакако морамо сложити. To је један став ко'2 Изузетак о коме јс реч биће касниЈе у овом раду навелен.
13 Сетимо се анегдоте по којој су Хегелу његови савременици приговорили да
је његов филозофски систем додуше логички беспрекоран али је проблем у томе што
није у сагласности са чињеницама, на шта је Хегел наводно одговорио: Утолико rope
no чињенице! A to је „најфилозофскија” реплика, која је икада изречена на такву Bpcry примедбе.
Сартори, Ђ.: Упоредни уставни инжењерин^, Филип Вишњић, Београд, 2003,
стр. 224.
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ји бих у овом чланку хтео да прихватим као дубоко истинит и да га
потврдим јасним одређењем разлике уставног према осталом позитивном праву. Међутим, никако се не могу сложити са становиштем Сарторија да се уставно право од осталог позитивног права разликује по процесној природи својих норми. Сартори пише:
„Устави утврђују како треба да се стварају норме; не одлучују, нити
треба да одлучују шта треба да буде утврђено нормама. Што значи
да су устави, пре свега и изнад свега, процедуре усмерене на то да
обезбеде контролисано спровођење власти. Стога, и обратно, устави јесу, и морају бити, неутрални у погледу садржаја (content neu
tral).”'^ Већ сам у овом раду изнео становиште да је управо једно од
основних обележја уставног права то да се унутар њега у једном суштинском смислу још не манифестује диференција процесног и материјалног права. To значи да не само да се уставно право не може
свести на процесне одредбе, као што погрешно сматра Сартори,
него оно чак — ако је аутентично — уопште и не доспева до разликовања процесног и материјалног права. С обзиром на позицију
уставног права у сваком систему позитивног права, сматрам да је
управо ово одсуство диференције процесног и материјалног једна
изузетно значајна предност уставног права. У свим осталим подручјима позитивног права је свакако неопходно јасно раздиковање процесних и материјалних норми. Међутим, уставно право је емпиријски темељ и једних и других, оно то разликовање доноси као управо своју властиту онтолошку консеквенцију, али само ипак остаје
изван н>ега.
Уставно право садржи принципе правног поретка. Оно се од
онтолошких категорија самог феномена права разликује тиме што
су ти принципи вмпиријске природе. Уставно право је оно што постоји као позитивно право и што се услед тога може сазнати једним
апостериорним гносеолошким актом. Надаље, оно се према осталим подручјима позитивног права односи једнако како се у логици
оно опште (универзално) односи према оном посебном, док се с
друге стране закони према појединачним актима односе као оно посебно (партикуларно) према оном појединачном (синГуларном). Уставно право је критеријум формирања позитивних закона, у сличном
смислу као што су опште правне норме критеријум формирања појединачних правних норми. При томе, не сме се изгубити из вида
да се ни у једном ни у другом случају не ради о једноставној дедукцији у смислу традиционалне формалне логике: до општих правних
норми садржаних у законима не доспева се дедуктивним закључивањем полазећи од уставних принципа, као што се ни до појединачних правних аката садржаних у одлукама надлежних органа не
доспева дедуктивним закључивањем полазећи од закона. Ни у једном ни у другом случају није реч о логичкој релацији, него о онто15 Ibid., стр. 226-227.

70

лошким актима продукциЈе правних вредности — реч je о онтолошким актима продукције одговарајућих слојева правног фсномена.
Уставне норме су принципи права који се од онтолошких законитости правног феномена разликују по одредби своје емпиричности. Као што је у овом раду већ јасно изнето, за законитости права
карактеристична је пред-емпиријска егзистенција. На њима се мора
заснивати целокупни правни феномен, дакле и целокупно позитивно право да би било аутентично. На њима се самим тим мора заснивати и уставно право као једно од подручја позитивног права.
Приближимо се сада потпуно оној привидно тежој страни проблема: суштинској разлици између уставног права с једне стране и
осталих подручја позитивног права с друге стране. Уставне норме
су принципи који се од позитивних закона разликују управо по одредби своје принципијелности. Уставне норме, које су аутентично
уставног карактера, не установл>авају ниједно право — али, оне су
истовремено критеријум успоставл>ања свих права. Звучаће готово
парадоксално ако кажем да уставно право — ако је аутентично —
заправо и не установљава ниједно право. Али, оно тиме постаје нешто више него што је то било у досадашњој историји. Ово због тога
што овакво становиште имплицира и следећу тврдњу: уставно право истовремено формира принципе заснивања свих права. И управо
захваљујући томе што оно није право у једном уобичајеном, непосредном смислу (сликовито али недовољно прецизно речено: у једном законском смислу), уставно право управо може да надилази
свако друго право и да стекне дистанцу коју уставни принципи заиста поседују — дисШанцу разликовања од свих права и истовремено
— и управо захваљујући томе — дигнитет стицања својства темеља
свих њих. Доследно томе, било би заправо корисно да се синтагма
„уставно право” („уставна права") сасвим искључи из употребе и
да се користи само синтагма „уставни принципи”.
Уставни принципи припадају емпиријском подручју правног
феномена и по тој својој одредби су сродни са позитивним правом.
Међутим, они истовремено задржавају дистанцу и дигнитет — у наведеном смислу — у односу на позитивно право, те су тако по одредби своје блискости са законима права као феномена, са онтолошким законитостима правног феномена, заправо изван самог позитивног права у уобичајеном смислу те речи. На тај начин, одређењем прецизне позиције уставног права, доспевамо до једног новог
разликовања: унутар емпиријске сфере позитивног права морамо
разликовати додуше емпиријско али ипак пред-позитивно подручје
које захвата уставно право с једне стране, те и даље емпиријско али
сада већ непосредно позитивно подручје коме припадају све остале
гране позитивног права.'*
Оаде је веома значајно напоменути да се емпиријска сфера правног феномена не своди на уставно и позитивно право, као једина два елемента — до које би се
заблуде у овом контексту лако могло доспети — него оно обухвата и низ других:
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Када говорим о правима која се утемељују на уставним принципима, мислим наравно на права која се инкорпорирају у општим
правним актима, пре свега у законима. Заправо су закони једини
акти у којима је могуће установљавање права у једном аутентичном
правном систему. Цела хијерархија коју овде треба разликовати је
следећа: целокупно емпиријско, дакле позитивно право заснива се
на онтолошким законитостима права која припадају метафизичком
подручју. Када закорачимо у емпирију, у првом слоју њеног простирања наилазимо на уставно право које се састоји од уставних принципа, од принципа на којима се заснива целокупна правност, иако
сами ти принципи још нису установљено право (које дакле емпиријски постоји као право), него су то напросто принципи за свако
будуће право (које тек треба да се установи). Затим следе закони
као подручје установљавања појединих права као права. Синтагма
„поједина права” овде не означава појединачна права у смислу појединачних правних аката, него се наравно мисли искључиво на опште правне акте и заправо пре свега правне институте (својина,
кривично дело, корпорација и сл.). Затим следе правни акти путем
којих се права извршавају (егзекутива) — a то могу бити, као што је
познато, општи и појединачни правни акти. Најзад, на последњој
лествици (наравно, не по значају јер овде разлике у значају уствари
и нема) наилазимо на „суђење о усклађености са правима (правним
институтима)”. Ово „суђење о усклађености са правима” је у надлежности „треће власти” — јудикатуре — и обухвата суђење о усклађености поступака и односа (једноставно речено: чињетша) са правом (редовни судови у најширем смислу те речи'^), суђење о усклађености аката егзекутиве са законом (управно судство) и суђење о
усклађености закона са уставним принципима, односно свих других
општих правних аката са законима и уставним принципима (уставно судство). На тај начин се све три власти — легислатива, егзекутива и јудикатура, подводе под уставне принципе.
У легислативи се успоставл>а релација која од човека иде ка државним институцијама власти — релација у којој се слобода конституише у право, у којој се слобода успоставл>а у право. У егзекутиви
је правац простирања обрнут — овде се полази од државних институција и иде према човеку, односно грађанину. Док је у првом случају било реч о успостављању права као права (у законима), дотле је
овде реч о извршењу тог права које има позицију наличја права, тј.
лик дужности. Легислатива и егзекутива су два међусобно обрнута
правца вертикалног кретања, релације између појединаца и инстиисторијско право (које је изгубило одредбу важења), правна становишта, разна схватања правде (у подручју општих правних аката), разна схватања правичности (у
оквиру појединачних правних аката), правну свест друштвене заједнице, итд.
Једним сасвим позитивистичко-правним речником речено, овде спадају сви
судови omirre наллежности, као и сви тзв. посебни судови, тј. сви судови који лоносе појединачне правне акте.
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туција власти. Код треће власти — јудикатуре — реч је о успостављању релације у једном битно друкчијем правцу: успостављање хоризонталног односа између субјеката права (када је реч о судовима
опште надлежности у већ изнетом најширем смислу), између аката
егзекутиве и легислативе (када је реч о управном судству), односно
између легислативе и уставних принципа (када је реч о уставном
судству). Цео правни систем свакако подразумева низ преплитања и
усложњавања ових основних релација, али се сва та комплексна решења ослањају на ове основне релације и у њима се распознају и
разликују њихове суштинске црте.
Корисно је овде указати на то да је по природи ствари искључена могућност надлежности уставног судства у оцењивању самих
уставних принципа (дакле, устава). Уставни принципи су примарни
емпиријски феномен. Оно што њима претходи, по својој онтолошкој природи не припада емпирији, него метафизици. To уједно
значи да оно са чиме уставни принципи морају да буду усклађени
нису никакве норме, него саме онтолошке законитости правног феномена. Онтолошке законитости, као и све друге законитости, по
својој природи нису подложне суђењу (просуђивању). Суђење је
увек акт вредновања a када је реч о правном суђењу, као једном
специфичном начину суђења, тада се ради о вредновању путем
правне аргументације. Онтолошке законитости, без обзира да ли је
реч о законитостима права или о законитостима природе, нису
ствар оцене и суђења него искључиво ствар сазнања. Увек када формирамо право — почев од закона до појединачних судских одлука
— увек се бавимо креирањем правних вредности a то значи суђен>ем путем аргументације. Међутим, када је реч о приступу самим
онтолошким законитостима — права или природе, свеједно — никада није реч о суђењу него увек и искључиво о сазнању. Резултат
Tora сазнања никада није вредност, него увек једино истина. Вредност је увек креација нечега што до тада није постојало, вредновање
је у том смислу увек онтолошки акт. Истина насупрот томе никада
није онтолошки акт, то је увек и искључиво гносеолошки акт. Истина, за разлику од вредности, није акт стварања нечега што до тада
није постојало, него увек акт сазнан>а нечега што постоји независно
од сваког акта сазнања. Реч је о једној од суштинских разлика аксиологије и гносеологије.
Док се адекватност законских и подзаконских правних аката
проверава суђењем у аксиолошком акту правне аргументације, дотле
се адекватност уставних принципа проверава доказивањем у гаосеолошком акту сазнања. Дакле, могућност уставног суђења о адекватности самих уставних принципа није искључена због непостојања
нечега што би било критеријум тог оцењивања, нечег што претходи
и што је њихово упориште. Ствар је у нечем сасвим другом — у суштинској разлиии у природи односа уставних принципа према ономе што јесте њихов критеријум и што им претходи као њихово упо73

риште. A TO „нешто” свакако постоји — то су онтолошке законитости самог правног феномена. Та провера адекватности уставних
принципа је онај акт којим се уставно право из своје емпиријске
перспективе обраћа оном мета-емпиријском, оном метафизичком,
то је акт у коме теорија уставности свој ослонац тражи у филозофији права.
Када је реч о проблему пра-норме, Келзен суштински греши у
томе што он оно на чему се заснива правна норма види нормативно, дакле што он априорно полази од погрешног становишта да оно
на чему се норма заснива мора имати нормативну природу. Међутим, треба рећи да оно што заиста претходи норми нису норме него
катеГорије посебног дела филозофије права, дакле нешто што је по
свом „корпусу” сасвим индиферентно према нормативности. Када
се ова битна околност јасно спозна, сама по себи се превазилази
бесконачна прогресија (како би Хегел рекао „рђава бесконачност”)
у трагању за оним на чему се заснива сама пра-норма. Ситуација је
сада веома једноставна и јасна: последња сфера која у том заснивању, у тој прогресији има чисто нормативни карактер јесте заправо
закон, док се већ код уставних принципа та нормативност губи и
прелази у принципе као оно пред-нормативно, као оно што је емпиријски темељ свих норми, да би се ствар на крају сасвим утемељила и даља прогресија тиме потпуно елиминисала — у заснивању
принципа уставности на онтолошким законитостима правног феномена.
У овом контексту веома је инспиративно једно упоређење које
износи Ђовани Сартори; „Што више губимо из вида да уставима
треба да управљају и да их подржавају подстицаји, то је корисније
подвући да је творац „уставних грађевина” веома сличан инжењеру
који пројектује зграде.” '* Надовезујући се на ову мисао, илустративно можемо рећи да се у низу на коме се заиста темељи изградња
једне зграде на положају онтолошких закона грађења (закона физике, или природних закона) у правном феномену налазе онтолошке
законитости права, да -се на позицији основних начела градње у
правном феномену налазе уставни принципи, да се сви пројекти
грађевинских објеката, који су међусобно различити, заснивају на
истим основним начелима градње, као што се сви међусобно различити закони заснивају на исШим уставним принципима, те да је
примена пројеката тј. градња нешто што се може сматрати аналогним примени права јер се у оба случаја ради о повезивању пројеката и чињеница. Уставно право се на филозофију права мора ослањати као грађевинска начела на природне законе. Устав не треба да
буде филозофија, као што ни грађевинска начела нису исто што и
природни закони, али устав мора с друге стране успоставити и јаI* Сартори, Ђ.: Уиоредни усшавни инжењеринГ, Фшшп Вишњић, Београд, 2003,
стр. 228.
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сну разлику у односу на позитивне законе, као што и пројекат јасно
разликујемо од грађевинских начела. Ово је правац у коме можемо
трагати за измирењем Платонове владавине филозофа с једне стране и владавине демократије с друге стране. Филозофи наиме истражују начела (уставне принципе) на којима се затим темељи владавина политичара. Филозофи тако никада нису владари, али без њихове помоћи ниједна владавина није демократска a то овде значи
легитимна са становишта ума.
Кант је био становишта да је са Аристотелом логика суштински
довршена и да је свим логичарима након Аристотела остала само
могућност њеног ситног поправљања. У том смислу би се у контексту O B or чланка могло рећи да постоји могућност само једног цивилизацијског устава. To би био устав који би се заснивао на онтолошким законитостима правног феномена a који би по својој природи
садржао само уставне принципе у овде одређеном смислу, задржавајући при том оштру и јасну разлику према правима која се на
основу устава конституишу у законима. Такви уставни приниипи
би на историјску сцену коначно довели аутентични устав. Само би
правни поретци засновани на таквом уставу заиста били уставна
уређења.
Истински уставни правни системи су само они који се заснивају на уставним принципима, системи који дакле имају устав у овде одређеном смислу, док остали у најбољем случају могу бити законски (не и уставни) режими (што додуше нужно не имплицира
одсуство правне државе, тј. аутентичног права’’). Тај једини историјски (емпиријски) устав би био нешто као е.мпиријска матрица
цивилизације (матрица цивилизације у својој позитивној, емпиријској одредби). На том једином уставу (који се у различитим државама може разликовати само у језичко-техничким формулацијама)
могу се заснивати међусобно различити правни системи — тачније
речено: системи који би били садржајно различити a принципијелно
једнаки a то значи засновани на једној матрици цивилизације. Ступање таквог устава на историјску сцену — филозофски речено: у
емпиријску одредбу — означавао би истовремено завршетак уставне
историје цивилизације у оном смислу у коме је Кант сматрао да је
Аристотелова логика како почетак тако и крај историје логике. Међутим, ако је ова теза тачна, тада то заправо не би био завршетак
уставне историје, него уствари њен истински почетак.
Доследно томе, можемо рећи да је у досадашњој историји постојао само један једини устав у правом смислу те речи — то је била
француска Декларација о правима човека и грађанина из 1789. годиУ овом с.мислу треба указати на то да је историјски (дакле е.мпиријски) могућ поредак аугентичног права који није уставни поредак у овде изнетом смислу, тј.
који није уставни поредак у коме постоји устав који се састоји од уставних принципа
у овде изнетом смислу, него се састоји од институција права какве су карактеристичне за законе.
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не. To је једини до сада постојећи историјски устав који је constitutio
у пуном и правом смислу те речи. Једино ова Декларација садржи
уставне принципе a не тек конфузан и неодређен каталог права и
надлежности, иако додуше не у свих седамнаест чланова, колико
укупно има Декларација, него само у прва три члана, на шта је с
правом указао Томас Пејн.^® Историја уставности ипак није завршена француском Двкларацијом јер је она непотпуна, али је њен значај
у смислу теме овога чланка изузетан јер Декларација назначава правац конституисања истинске уставности. У једном сасвим филозофском смислу, нама није безначајно ни то да је Деклараимја донета
без свести о њеној суштинској изузетности. Сви остали устави —
они савремени као и они који су постојали у досадашњој историји
— не садрже уставне принципе него низове права који међусобно
нису везани у систем који би био препознатљив, тј. у коме би се јасно распознавао критеријум систематизације са једног онтолошког
гледишта. Отуд је више него исправна синтагма „каталог права”
када је реч о савременим уставима. При томе, указујем на околност
да је „каталог права” заправо једна без препознатљивог критеријума
уређена збирка, додуше значајних али не и уређених права.^' Такву
збирку је потребно заменити системом, али не системом права, него
системом уставних принципа — и на тај начин би се тек доспело до
конституисања устава у правом смислу те речи.^^

Устав се дакле по свом садржају мора уздићи на ниво уставних
принципа, претходећи при томе свим правима која ће се на тим
принципима тек заснивати. Када је реч о систематизацији тих уставних принципа, она се мора ослањати на одредбе и институције
правног феномена које као свој предмет разматра филозофија права
у свом посебном делу, тј. у делу који се управо тиме бави и услед
тога и носи назив посебни део филозофије права.
Илустрације ради,.уставно право може да установи изборност
свих функција носилаца власти, али не може да одреди начин избора, начин опозива, ни трајање мандата, што већ има карактер правних институција — дакле права a не уставних принципа. Сама пак
„Прва три члана обухватају уопштено целину Декларације о правима; сви
следећи чланови или произилазе из њих или следе као разјашњења.” (Пејн, Т.: Права човека, Филип Вишњић, Београд, 1987, стр. 142)
„Од једне метафизичке правне науке може се захтевати да a priori потпуно и
одређено наброји чланове поделе (divisio logica) и тако постави прави њихов систем;
уместо тога, свака емпиријска под&ш је само фрагментарна (panitio) и оставл>а неизвесним да ли постоји још више чланова који би се захтевали за испуњење целе сфере подел>еног појма.” (Кант, И.: МеШафизика права, Издавачка књижарнииа Зорана
Стојановића, Сре.мски Карловци — Нови Сад, 1993, стр. 85 (§ 31)
*2 Данас више него актуелан Европски устав такође је у овде изнетом смислу
само једна збирка, те дакле и није устав у аутентичном смислу тог појма.
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временска ограниченост мандата има природу уставног принципа a
не права (при чему ће наравно само временско одређење те темпоралне ограничености имати природу права и биће регулисано законом). Уставни принцип ће одредити да су сви људи једнаки пред
законом, као и да то истовремено значи да сви они имају право на
међусобну природну (не-правну) „неједнакост” (разлику). Када се у
један систем (у једну целину) веже принцип изборности и принцип
опште правне једнакости, доспећемо на пример до елиминације
сваке могућности монархије јер би то било у супротности са општошћу принципа изборности. Норма која једну државу одређује
као монархију или републику, по својој природи дакле није уставна
норма него законска. Али, та норма се свакако мора заснивати на
уставном принципу о универзалности (република) или на уставном
принципу о парцијалности (монархија) начела изборности. Али, задржимо се на овом примеру и из једног дал>ег разлога. Изнео сам
већ у овом раду становиште да се категорије уставног права морају
заснивати на онтолошким категоријама самог правног феномена
које су предмет посебног дела филозофије права. Ако је право институт слободе као што то произилази из његове онтолошке природе, тада се сви његови емпиријски принципи морају заснивати на
онтолошком правном институту слободе, што дакле подразумева у
емпиријској сфери на нивоу уставног права општу изборност a на
нивоу „осталог” позитивног права републику. Дакле, ако се уставно
право заснује на онтолошким законитостима права, бројне емпиријске дилеме су елиминисане априорно — a то, тачније речено, значи
пре сваког ступања у емпирију (јер само то је истинско значење
априорности). Управо из овог примера видимо да је априорно елиминисана дилема о републиканском уређењу и монархији јер се
„оно прво” (република) заснива на закону слободе a „оно друго”
(монархија) на закону неслободе. Ако се дакле позитивно, емпиријско право заснује на онтолошким законитостима права као феномена, до дилеме република или монархија се чак и не доспева јер је
монархија као могућност елиминисана већ на подручју онтолошких
законитости права као института слободе.^^
При томе указујем на следећу овде одлучујућу околност: у суочавању са дилемом република или монархија нисмо се овде ослањали на правну аргументацију која би узимала у обзир који од два облика владавине је праведнији, који је кориснији за опште добро, који
се у историји показао као адекватнији и сл. Ми смо се овде руководили искљу^чиво доказивањем филозофске исШине, крећући се при
том изван (изнад) сваког домета правне аргументације. Дакле, као
што сам у овом раду већ навео, уставни принципи нису резултат
23
Монархија је дакле противна природи правног феномена који је одређен као
институт слободе. To значи да монархија уствари није правна категорија, него категорија привида права (није реч о праву него о привилегији онога ко је монарх).
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правне аргументације него филозофског сазнања a то је такође један од разлога^'* што њихова природа није нормативна, што то дакле нису норме него принципи.

Прилог: УСТАВ

Чл. 1.

{Предмет и средсШво)
Право је институт слободе.
Држава је средство за остварење (озбиљење) права.

Обазложење:-^
1. Овај пројекат устава не може имати опширнији назив од оноГа који му је дат — то може бити једино „устав”. Унутрашњој природи овоГ пројекШа је противречна могућност именовања заједнице којој је пројекат намењен јер би већ тиме овај пројекат у својој основној
идеји пропао. Тимв би он изнутра већ у свом наслову био оспорен. Ma
rne, наслов „устав” нијв непотпуно и недовољно одређен, него управо
супротно томе: то је у поЈмовном смислу једино моГуће, једино потпуно и једино прецизно одређење. Додуше, у чисто јвзичком смислу, лично
бих се радије определио за латински израз „constitutio”, али тај израз
код нас Huje у довољној мери уобичајен и то је једини разлог због кога
није употребљен.
2. ПошШо јв устав правни акт, искључено је дефинисање заједнице неправним чиниоцима. Најчешћи неправни чинилац којим је у свим
досадашњим уставима дефинисана заједница је нација — без обзира да
ли је при томе држава дефинисана као национална држава јвдне или
више нација или као у извесном смислу ненационална али ипак као нешто што је тек супротно националном, при чему је дефиниција ипак
остала заробљена у оном што је национално, дакле у нечем што је са24 Тај разлог бисмо могли означити као „разлог порекла”.
25 За разлику од самих уставних принципа који су овде изнети са претензијом
на потпуност, њихово образложење овде нема ту претензију и управо наглашавам да
такве врсте целовитости у образложењу сасвим извесно нема. Образложење уставних
принципа овде је сачињено у контексту чланка коме су уставни принципи прилог,
при чему сам покушавао да у највећој могућој мери избегнем понавл>ање онога што
је у основном тексту чланка већ објашњено. Овакав контекст тр>еба имати у виду код
читања свих тачака образложења принципа.
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свим не-правно. Ово није усШав ни за једну на било који неправни начин одређену заЈедницу — није ни за Србију, ни за Француску, ни за
РусиЈу, ни за Кенију. Ово није устав ни за малу државу, ни за велику,
није ни за унитарну, ни за федвралну. Ово је устав за сваку мо^ућу
државу у којој је право институт слободе, тј. у којој је држава средство за остварење права као слободе. Стога је природи oeož пројекта
противан сваки покушоЈ изван-правноГ дефинисања заједнице на коЈу
се односи. У природи је овоГ устава да се не може о^раничиШи ни на
једну посШојећу, прошлу или будућу државу јер му времениШост није
критеријум Једнако као што му то није ни просторност. To на потпуно једнак начин може бити и устав једне мале државе, као што може
бити устав Европе или напросто света — сваке заједнице која идв за
тим да буде дефинисана као слободна, односно у којој је право институт слободе и искључиво то и ништа друГо. У данашњој Европи, која
иде ка цивилизованој интеграцији, у једном политичком смислу mhožo
је лакше схватити исправност и чак ексклузивност оваквоГ уставно^
конституисања, нвго што би то било у било ком досадашн>ем историјском тренутку Старог континента.
3. ОчиГледно је овде реч о дефинисању основне две категорије.
Али, дефинисање није описивање него одређивање, те оно овако схваћено постаје неопходно као први принцип конституције једне друштвене заједнице.
4. Дефинисање права је неопходно као уставни принцип, дакле
као оно што Je вмпиријско, оно што Je постојеће у једном изван-метафизичком смислу, тимв постојеће у једном такорећи позитивно-правном смислу, јер се тиме успоставља најопштији критеријум продукције цвлокупноГ права у једном правном систему. Одређење права
као слободе корисно јв и у Једном оГраничавајућем смислу јер оно искључује свако право које је изван института слободе, тако да нешто
што има лик права и правне норме али није институт слободе, него
неслободе, нешто што је напросШо привилегија оних који су на власти,
јесте овим одређвњем права напросто искључено као моГућност. Уједном сасвим праГматичном смислу то значи да ће како јавносШи тако
и уставном суду тиме бити обвзбеђен темељ за оспоравање свакоГ
права које није институт слободе, свакоГ права које заправо није право неГо тек њвгов привид.
5. Дефиниције дате у овом првом члану немају примарно теорвтску нвГо праГматску претензију. Оне нису творвтске утолико што
примарно нису ставови теорије и филозофије. Онв су прашатске заШо што су они конституисани уставни принципи који се не обраћају
нашој теоријској памети, него нашој правној пракси, нашоЈ предстојећоЈ праГматичној правности, тЈ. пре свега свакој предстојећоЈ законодавној пракси. Стандардним филозофским вокабуларом речено: они се
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не обраћају нашем теоријском уму (из кога произилазе), него нашем
практичном уму. To што оне ипак јесу и праве дефиниције, треба да
обезбеди „само” њихову исправност са становишта онтолошких законитости правноГ феномена. Дакле, када кажемо да је држава средство за озбиљење права, тада смо додуше рекли нешто шШо јв теоретски неоспорно тачно, али при томе смо примарно — као уставоШворци — ишли за тим да установимо јвдан принцип који ће се примењивати у правној пракси у којој he се држава увек и у сваком појединачном случају трвтирати као средсШво a никада као првдмвт, никада као сврха, односно циљ.
Чл. 2.

{Материјално право: лице и ствар)
Сви људи су слободни — правно једнаки и имају право на природну
различитост.
Право обавезује све људе и институције.
Организовање људи ради уређења и унапређења слободе је слободно.

Образложење:
1.
Као што је прва одредба процесног права надлежност, тако је
прва одрвдба материјалноГ права лице (његова друга одредба је ствар).
Уставни принципи садрже само прве емпиријске одредбе правног система, те је дакле свака одредба која у овом смислу није изворно примарна — искључвна из уставне материје. На овом месту, оно шШо је
са становишта уставних принципа сувишно и тиме изостављвно јесте
управо уставно-принципијелно дефинисање ствари. Основни инстиШуШи маШеријалноГ права, из којих се изводе сви остали, су лице и
ствар. Ипак, није неопходно да постоји уставни принцип који he изричито утемељивати QpaffHO одређење ствари, с обзиром да је устав темељ за правни систем, дакле систем права a права су у крајњој линији
увек права човвка, односно грађанина, њихови носиоци су увек људи a
никада ствари, па чак и онда када је реч о правима која се односе на
ствари, као што су стварна права. У овом смислу, права везана за
ствар су уствари изведена из права лица, Ше је изричит уставни
принцип којим се одређује међусобни однос лица сасвим довољан с обзиром да ствари немају било какав међусобни правни однос нити је
однос човека према ствари по својој суштини правни однос. Овде, у
образложењу је ипак неопходно да се то јасно каже, да би се указало
на то да се уставни принцип изнет у овом ставу уствари са лица, на
која се односи изричито, протеже и на ствари, на које се односи имплицитно.
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2. Праву се овде као институту слободе поставља Зраница преко
дужности, као ње^овоВ наличја a Шо се изражава у уставном принципу који предвиђа општу обавезност права. Опште је дакле право као
слобода али и право као дужност.
3. Трећи став, који се односи на ор^анизовање људи, уствари
оШвара простор за правна лица, при чему he се њихова разноврсност
установити (нормативним) законима, с обзиром да само њихово постојање и смисао спада у материју уставних принципа, док је њихова
емпиријска разноврсност ствар правне пpažмaтuкe (при чему ни на
овом месту, као ни на биао ком другом, праГматичност није мање^
значаја, него само друкчије онтолошке природе од принципијелности
уставних принципа).
Чл. 3.

{Процесно право: надлежност и правоснажносш)
Устав одређује принципе за стварање права.
Права се формирају (установљавају) законом.
Право стварају надлежни органи у правно уређеном поступку.
Право настаје правоснажношћу и од тада се примењује.

Образложење:
1. Основни инсШитути процесноГ права, из којих се изводе сви
остали, су надлежност и правоснажност. У извесном смислу се може
рећи да је надлежност први a правоснажност последњи институт
процесноГ права. Наиме, надлежност јв први инстиШут на којџ се у
процесном праву наилази након преласка из материјално^ права у ово
подручЈе. С друГе стране, правоснажност је институШ коЈим се процесно право поновно обраћа подручју материјалноГ праваЗ^
2. Као што је познато, правоснажност није једини процесни институт дефинитивносШи права — такви институти су и правна
снага као дефинитивност општег правноГ акта и коначност као дефинитивност појединачноГ управноГ акта. Међутим, са становишта
уставних принципа, довољно је рећи да право настаје правоснажношћу, при чему не треба изгубити из вида да правоснажност може наступити и изостанком употребе правноГ средства.
3. Изразом „право” у граматичкој једнини овде се означава целина позитивноГ (емпиријскоГ) права као феномена (скуп свих општих и
Упућујем на свој чланак Основне назнаке филозофије процесно} права, Правни живот, Београд, бр. 12/2003, посебно стр. 874—878.
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појединачних правних аката посматран као једна целина, један феномен). Изразом „права” у Граматичкој множини овдв се означавају поједини институти права као феномена (својина, уговор, брак, кривично дело, бирачко право и сл.). Даклв, права као поједини институти
правноГ фвномена установљавају се искључиво законом.
4. Уставни принципи још не познају диференцију матвријалноГ и
процесноГ права у једном позитивно-правном смислу те речи. У извесном смислу се то и подразумева с обзиром да уставни принципи немају природу права у нормаШивном значењу те речи. Када, дакле, у чл.
2. овоГ нацрта устава наводим да јв у том члану реч о материјалном
праву a када у следећем члану наводим да је у њему реч о процесном
праву, тада то никако не значи да сами ти принципи имају своју властиту природу материјалноГ, односно процесног права. To само значи
да је реч о принципима (у смислу уставних принципа) којшиа се одређује (пружа) темељ за формирање института материјоЈтоГ, односно
процесноГ права у извануставној, нормативној сфери, где he се тек
успоставити разлика материјалноГ и процесноГ права. У сфери уставне матвријв се материЈално и процесно право још не успостављају као
оно што је различито. Стога се принципи изнети у овом члану под појам процесноГ права више подводе по ономе што тек треба да произведу у свету права (пре свега у законодавству), него по томе што они
овде већ јесу. Ови принципи овде нису чисто процесне природе али на~
просто збоГ тоГа што се разликовање материЈалноГ и процесноГ права
на нивоу уставних принципа још не успоставља.
5. Искључење ретроактивности — дато у четвртом ставу —
као своју друГу страну уједно подразумева пуну афирмацију катеГорије
ствчених права: искључење ретроактивности и стечена права су две
стране једне комплементарне целине — правне сигурности (извесности).
Чл. 4.
(Институције власти: надлежност вЈШСти)

Надлежност државе је законодавна, извршна и судска.
Законодавни орган успоставља права путем закона.
Извршни органи остварују државно управљање путем подзаконских
аката.
Судови оцењују правну исправност чињеница и права.

Образложење:
1.
Надлежност је дефинисана на један унутрашњи, садржаЈни
начин, тиме што је дефинисан садржај, дакле одређен је предмет, за82

конодавне, извршне и судске власти. Ово решење се од уобичајено^,
нормативноГ решења разликује управо по томе што је реч о дефинисању надлежности a не о њеном једноставном сполмшњем раз1раничењу.
Као што је познато, код законодавне власти, уобичајена је уставна
норма којом се одређује да законодавна власт припада парламенту,
али се при томе изоставл>а одређење те законодавне власти по њеном
унутрашњем садржају. При томе указујем на околност да уобичајена
уставна норма да парламент доноси законе не значи нешто нарочито
у суштинском смислу, ако се при томв изостави одређење појма закона. Уставни принцип овдв чини управо оно што уобичајен нормативни
устав заобилази: одеђује предмет закона. На тај начин доспевамо до
одређења — пуШем уставноГ принципа — да законодавни opžm успоставља права, шШо уједно значи да ни извршни, ни судски орЗани никада не могу успостављати права, него морају унутар своје надлежности полазити од законом већ успоставл>ених права.
2. Сама организација државне власти не спада у уставну материју јвр такво нешто не би моГло имати природу уставноГ принципа.
Да ли ће се парламент састоЈати од једноГ или два дома, да ли ће се
парламентарци бирати по овом или оном изборном систему, да ли ће
парламент чинити 250 или 500 парламентараца, да ли he св парламентарци и министри бирати на две или на десет година — све то
није релевантно са становишШа уставних принципа. Са једног прагматскоГ становишта, које се увек ослања на правну арГумвнтацију,
то све је свакако веома значајно, али је то предмет искључиво ле^ислативе. Дакле, код разГраничења уставне материје с једне стране и
законодавне материје с друге стране, није овде реч о степену значаја
појединих питања, него о принципијелном начину доспевања до њиховоГ
решења: као шШо је у чланку изнето, уставни принципи су заправо онтолошки закони самог правног феномена до којих се долази сазнањем,
за разлику од закона који шлају природу правних вредности до којих
се доспева правним вредновањем, правном арГументацијом. Уставни
принципи су увек једнозначни — овде ништа не може биШи друкчије a
да не буде противно природи права као феномена. Права установл>ена
законом насупрот томе никада не могу бити једнозначна — овдв је
увек моГућ практично неоГраничен број решења a да при томе ниједно
од њих не буде у несаГЈШСности са уставним принципима.
3. Судови оцењују правну исправност чињеница (понашања људи),
што је уобичајена надлежност тзв. редовних судова у најширем смислу
те речи. Судови такође оцењују правну исправност (не дакле истинитост) појединачних правних аката које су донели други органи, што
спада под традиционалну управно-судску надлвжност. Најзад, судови
оцењују правну исправност (и овде не њихову истинитост) општих
правних аката, укључујући овде и оцењивање правне исправности закона — оцењују усклађеност свих општих аката са законима, односно
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усшавним иринципима. Kao шшо је у чланку наведено, оцена иравне исправности уставних принципа је по природи ствари немогућа.
4.
За свако право, по природи ствари, мора постојати могућност
његове судске провере. Судска провера као неизбежна моГућност за
сваки — појединачни и општи правни акт — јесте оно што процесни
институт правоснажности у сушШинском смислу ставља у искључиву
надлвжност јудикатуре (чиме се уједно успоставља разлика између
ступања на правну снагу и правоснажности). Свако се право, као оно
што Je нормативно, као оно што је правна вредност, мора подвести
под моГућносШ оцењивања. У правној прагматици је тако легислатива
оно што је прво a јудикатура оно што је последње — a при томв подједнакоГ значаја.
Чл. 5.

(Однос Грађанина и власти)
Све функције носилаца власти су изборне и временски ограничене.

Образложење:
1. Ако је власт средство, она нужно мора бити подложна пролазности јер само права моГу претендовати на трајност (индиферентност према времену), тј. на трајност може по природи ствари претендовати само оно што је предмет a не оно што је средство. Образложење овоГ уставноГ принципа је уствари већ дато у завршном делу
чланка који је на овом месту саставни део целоГ овоГ ШексШа, тв упућујем на оно што сам на том месту изнео.
Чл. 6.

{Уставни принципи)
Уставни принципи су трајни и треба их мењати само ако се докаже да
нису истинити.

Образложење:
I. Трајност уставних принципа се заснива на њиховој природи,
односно пореклу. По својој унутрашњој природи уставни принципи нису
правне норме, него принципи правноГ феномена a то овде значи емпиријски конституисане онтолошке законитости правноГ феномвна. По
свом пореклу ови принципи су Гносеолошке a не аксиолошке творевине
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— они су резулШат сазнања онтолошких законитости права a никада
резултат правног вредновања, они су искључиво резултат доказивања
(јер само доказима се доспева до истине) a никада нису резултат
правне арГументације (којом се доспева до правне вредности). Уставни
принципи нису правна вредност, Heio истина самоГ UpaeHOž феномена
као цвлине, укључујући овде дакле и правне вредности. Уставни принципи нису основна правна решења, nežo критеријум за сва правна решења, без обзира на ствпен њихове општости. Ови принципи не изражавају никакву правду, не^о пружају управо принципе за конституисање сваке правде до које се доспева путем правних института. Ниједно правно решење — дато у општим правним актима — не може
претендоваШи на трајност, што је резултат његове унутрашн>е природе која се састоји у томе што је реч о вредностима (правним вредностима). Међутим, уставни принципи нису правно решење, него њихов емпириЈски темељ. Они нису вредносШ него истина. He постоји
ниједан начин да се истина оспори — осим доказивања да Je рвч о заблуди. He постоји дакле ниЈедан разлоГ којим би се моГла оправдати
измена уставних принципа, изузев разлоГа који би се састојао у доказивању да уствари није реч о истини, дакле у доказивању да они нису
истинити. Истина је једина моГућа леГитимација за промену уставних принципа — политичка већина, општи консензус и слични институти публике (леГитимације путем публике) су овде беспомоћни и
смешни. У истој мери у коЈој би био смешан референдум о Њутновом
закону Гравитације или о Дарвиновој теорији еволуције.
2. Уставни принципи никада не моГу да важе. Институт важења напросто није применљив. Истина никада не може да важи или да
не важи — то може само норма. Уставни принципи су утолико индиферентни према категорији важења. To уједно значи да њих ни најмање не може довести у питање евентуална околност да их нико неће
признати и прихватити у пракси (утолико горе по чињенице, рекао би
Хегел, утолико горе по чињенице ако Ши принципи додуше јесу истинити али их нико ни на једном месту не примењује). Закони бића — како
природе, тако и духа — не зависе од тога да ли ће их неко сазнати,
прихватити или применити. Али, чињенице умногоме зависе од то^а
јер ако ГрадиШељ игнорише природне законитости Гравитације, његова
ће се Грађевина срушити, a ако креатор права (законодавац) игнорише
уставне принципе који су заправо онтолошки закони права као феномена, њеГово право ће се сурвати у неправо, од његове слобода ће
остати само рушевина.
3. Пошто уставни принципи не важе него су истинити, они и не
обавезуЈу правно него фипозофски и научно. Отуда за њихово ступање
у емпирију, за њихову исШинску егзистенцију (аналоГно оној којом право ступа у емпирију путем института правоснажности) није потребан никакав пристанак, ни поступак правноГ доношења. М огло би се
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на тренутак учинити да то оспорава њихову припадност правном фвномену. Међутим, ако се има у виду да се правни феномен не може
свести на правну норму, односно да је правна норма само један cežмент правноГ феномена, тада се припадност уставних принципа, као
оноГа на нему се целокупно позитивно право заснива, дакле тада се
њихова припадност правном феномену напросто подразумева. Ипак,
мора се наравно поставити питањв, како се може доспети до примене уставних принципа у креацији позитивноГ права — сасвим позитивистички a овде и сасвим неадекватно речено, како обезбедити примену устава који се састоји од уставних принципа a не од правних
норми законскоГ типа. Једини замислив акт институција власти (парламента) или института публике (референдум) који је овде замислив
и довољно оправдан јеств декларација која би свакако заслуживала
епитет свечане којом би друштвена заједница донела одлуку да се повинује ономе што не зависи од ње, ономв што је напросто истинито
— a то су онтолошке закониШости правноГ феномена. У прагматичном смислу је оваква свечана декларација свакако неопходна, без обзира што од њеноГ доношења истинитост уставних принципа не зависи
ни најмањв. Јасно је само по себи да правна ефикасносШ уставних
принципа, за разлику од њихове истинитости, зависи једино и искључиво од тоГа да ли ће они бити прихваћени у једном правно-праГматичном смислу у најдиректнијвм смислу те речи. Свечана декларација
са таквом одлуком не би учинила светом ниједну правну норму — али
би учинта сввтом истину.

THE ONTOLOGICAL STRUCTURE OF CONSTITUTION
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Summary
The ontological development of law in the metaphysical sphere ends with the catego
ries that are a subject of a separate part of the philosophy of law. The categories of consti
tutional law represent the beginning of ontological development in the empirical, positive
sphere. Like certain categories pertaining to the separate part of the philosophy of law,
which constitute a consistent logical system, all the categories of the constitutional law have
to be in the same, logically consistent harmony. The constitutions were not based on the lo
gical, consistent structure in the former legal practice. They were based on a tradition that
made a common collection (catalogue) of the constitutional rights. A distinction between
constitutional law and all other areas of positive law has to be clearly set. The constitutional
law is made of constitutional principles, which do not have normative character, and which
are the outcome of the proof of truth, while the remaining area of the positive law has nor
mative character and is the outcome of legitimacy rule of reasoning.
Key words: Categories, metaphysical sphere, positive law, logical structure, catalogue
of rights, human rights, statutory provisions, legal institutions, constitutional principles,
truth, rule of reasoning
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