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ФУНК ЦИ ЈЕ ПРЕ АМ БУ ЛЕ УСТА ВА  
И ОСО БЕ НО СТИ ПРЕ АМ БУ ЛЕ УСТА ВА  

РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ*

Сажетак: За раз ли ку од нор ма тив ног де ла уста ва, чи ја је основ на 
функ ци ја прав ног ка рак те ра, пре ам бу лу уста ва од ли ку ју пре вас ход но со цио-
ло шке функ ци је. Оне су број ни је, али су ме ђу соб но по ве за не, та ко да је јед на 
со ци о ло шка функ ци ја, по пра ви лу, по ве за на и са ве ћи ном оста лих со ци о ло-
шких функ ци ја. Ме ђу тим, мо гу ће је и да по је ди не функ ци је пре ам бу ле бу ду 
у ко ли зи ји. На осно ву ком па ра тив не ана ли зе са вре ме них уста ва мо же се 
го во ри ти о сле де ћим со ци о ло шким функ ци ја ма пре ам бу ле: сим бо лич кој, 
ле ги ти ма циј ској, ин те гра тив ној, иде о ло шкој, еду ка тив ној и про грам ској. 
По ред со ци о ло шких функ ци ја, пре ам бу ла мо же има ти, и то знат но ре ђе, 
прав ну функ ци ју. Ка да је реч о пре ам бу ли Уста ва Ре пу бли ке Ср би ји, ње на 
са др жи на је усме ре на на од ре ђи ва ње те ри то ри јал ног иден ти те та др жа ве. 
У том сми слу, мо же се за кљу чи ти да до ми ни ра сим бо лич ка функ ци ја пре-
ам бу ле Уста ва. У њој се, без об зи ра на то што она са др жин ски не пру жа 
ни шта но во у од но су на нор ма тив ни део Уста ва, све ча ним то ном на гла-
ша ва да је Ко со во и Ме то хи ја са став ни део Ре пу бли ке Ср би је.

Кључнеречи: устав, пре ам бу ла, Ре пу бли ка Ср би ја, Ко со во и Ме то хи ја.

УВОД

Прем да је обе леж је струк ту ре пре те жни јег бро ја уста ва, пре ам бу ла је 
ду го вре ме на би ла на мар ги ни ин те ре со ва ња по сле ни ка устав но прав не на-
у ке. Кла сич на док три на устав ног пра ва је за по ста вља ла пре ам бу лу, бу ду ћи 
да се за њу ве зу је пре иде о ло шки не го прав ни ка рак тер. Реч ју, пре ам бу ла пру жа 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та ко га фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045).
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ко мо ци ју уста во пи сци ма да њо ме об у хва те еле мен те ко ји ни су за нор ма тив ни 
део устав ног тек ста. Ка ко је то још Кел зен (Hans Kel zen) пи сао, ка да би се пре-
ам бу ла од ба ци ла ствар на са др жи на уста ва би оста ла не про ме ње на.1 Да кле, 
пре ам бу ла је тре ти ра на као при до да ти и нео ба ве зу ју ћи, при том све ча ни и 
кит ња сти, еле мент струк ту ре уста ва у ко ме се уста во тво рац не по сред но обра-
ћа гра ђа ни ма да би об ја снио мо ти ве за до но ше ње уста ва и да би на гла сио 
ци ље ве но вог устав ног уре ђе ња. Та пред ра су да о прав ној ире ле вант но сти 
пре ам бу ле уста ва ду го вре ме на је до ми ни ра ла у устав но прав ној на у ци. Без 
озбиљ ни јих ис тра жи ва ња, вла да ло је уве ре ње да је са др жи на пре ам бу ле 
уста ва пре вас ход но де кла ра тив не при ро де, бу ду ћи да јој не до ста је пре скрип-
тив на вред ност.2 За прав не пу ри тан це то је био до во љан раз лог да пре ам булу 
оста ве из ван сфе ре озбиљ ни јег на уч ног ин те ре со ва ња.

Од свих де ло ва уста ва, пре ам бу ле ужи ва ју ре пу та ци ју да су нај ра зно-
ли ки је и нај не о бич ни је.3 Пре ам бу ле од ли ку је не са мо ве ли ка ра зно ли кост у 
по гле ду са др жи не и функ ци ја ко је им уста во твор ци на ме њу ју, већ се оне зна-
чај но раз ли ку ју и пре ма фор мал ним обе леж ји ма.4 То је ујед но још је дан од 
раз ло га, сва ка ко не из ка те го ри је оправ да них, због че га су пре ам бу ле за о би-
ла же не у те о риј ским рас пра ва ма.

По ку шај дис ква ли фи ко ва ња пре ам бу ле из сфе ре на уч но-ис тра жи вач ких 
по ду хва та ипак ни је ус пео. По сте пе но, пре ам бу ла за до би ја ме сто ко је јој 
сво јим зна ча јем при па да. Ви ше раз ло га је до при не ло та квој про ме ни ими џа 
пре ам бу ле уста ва. Нај пре, је дан број уста во тво ра ца је из ри чи то пред ви део 
да је пре ам бу ла ин те грал ни део уста ва, због че га јој не мо же би ти оспо ре но 
прав но деј ство.5 Осим то га, (устав но)суд ска прак са по је ди них зе ма ља по твр-
ђу је да прем бу ла мо же, у за ви сно сти од са др жи не, да има и прав но оба ве зу-
ју ћу сна гу. Уко ли ко јој се, пак, не при зна је исто ве тан прав ни ранг са нор ма-
тив ним де лом уста ва, пре ам бу ла је ко ри сно по моћ но сред ство при ли ком 
ту ма че ња устав них нор ми. На по слет ку, не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да 
устав ни је са мо прав ни, већ и да је по ли тич ки акт ко ји има зна чај не со ци о-
ло шке функ ци је.6 Оту да, пре ам бу ла тре ба да осна жи со ци о ло шке функ ци је 
уста ва и да до при не се ње го вој де ло твор но сти у прак си. Да кле, пре ам бу ла 
уста ва има зна чај ну не прав ну свр ху. Она од ра жа ва и по др жа ва дру штве не 

1 Ханс Кел зен, Оп шта те о ри ја пра ва и др жа ве, Бе о град 2010, 360.
2 Ju stin Fro si ni, Con sti tu ti o nal Pre am bles at a Cros sro ads bet we en Po li tics and Law, Sant-

ar can ge lo di Ro mag na 2012, 22.
3 Da vid Law, “Con sti tu ti o nal Ar chetype s”, Te xas Law Re vi ew, Vol. 95, 2/2016, 188.
4 Дар ко Си мо вић, Вла дан Пе тров, Устав но пра во, Бе о град 2018, 83-87.
5 Оба ве зно деј ство пре ам бу ле пред ви ђа ју уста ви пет на е стак др жа ва. Реч је о уста ви ма 

сле де ћих др жа ва: Тур ске, Хр ват ске, Си ри је, Ча да, Ко мо ра, Се не га ла, Та ва луа, Тан за ни је, 
Бур ки не Фа со, Ка ме ру на, То гоа, Ин до не зи је, Не па ла, Сеј ше ла и Па пуа Но ве Гви не је. Вид. 
Вла ди мир Ми кић, „Функ ци је пре ам бу ла са вре ме них уста ва“, Прав ни за пи си, 2/2014, 436.

6 Д. Си мо вић, В. Пе тров (2018), 24-26.
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и по ли тич ке нор ме.7 Има ју ћи у ви ду пр вен стве но не прав ни ка рак тер пре-
ам бу ле уста ва, нео п ход но је усме ри ти ис тра жи вач ке на по ре у прав цу иден ти-
фи ко ва ња и од ре ђи ва ња ње них функ ци ја. Уо ста лом, ка ко је то за бе ле же но 
у те о ри ји, пре ам бу ле тре ба схва ти ти озбиљ но.8

1. ФУНК ЦИ ЈЕ ПРЕ АМ БУ ЛЕ УСТА ВА

За раз ли ку од нор ма тив ног де ла уста ва, чи ја је основ на функ ци ја прав ног 
ка рак те ра и са сто ји се у кон сти ту са њу, уре ђи ва њу и огра ни че њу др жав не 
вла сти, пре ам бу лу уста ва од ли ку ју пре вас ход но со ци о ло шке функ ци је. Оне 
су број ни је, али су ме ђу соб но по ве за не, та ко да је јед на со ци о ло шка функ-
ци ја, по пра ви лу, по ве за на и са ве ћи ном оста лих со ци о ло шких функ ци ја. 
При ме ра ра ди, сна жна ле ги ти ма циј ска функ ци ја пре ам бу ле, не ми нов но ће 
ука зи ва ти и на по сто ја ње ње не сим бо лич ке и ин те гра тив не функ ци је. И обр-
ну то, те шко је за ми сли ти да пре ам бу ла има сна жну сим бо лич ку вред ност, 
а да исто вре ме но не оства ру је и ин те гра тив ну функ ци ју. С дру ге стра не, 
мо гу ће је да по је ди не функ ци је пре ам бу ле уста ва бу ду у ко ли зи ји. Сна жна 
иде о ло шка функ ци ја пре ам бу ле мо же има ти дез ин те гра тив но деј ство у по-
ли тич кој за јед ни ци, јер је илу зор но оче ки ва ње да сви гра ђа ни бу ду истог 
иде о ло шког опре де ље ња. Бу ду ћи да пре ам бу ла опо ми ње за што је устав 
до нет, кон тро верз но по ста вље ни ци ље ви ко ји ма др жа ва тре ба да те жи, мо-
гу би ти у ко ли зи ји са сим бо лич ком, ле ги ти ма циј ском или ин те гра тив ном 
функ ци јом пре ам бу ле. Оту да, пи са њу пре ам бу ле тре ба бри жљи во при сту-
пи ти, јер она мо же зна чај но до при не ти тра ја њу и де ло твор но сти уста ва.

На осно ву упо ред но прав не ана ли зе са вре ме них уста ва мо гу ће је го во-
ри ти о сле де ћим со ци о ло шким функ ци ја ма пре ам бу ле уста ва: сим бо лич кој, 
ле ги ти ма циј ској, ин те гра тив ној, иде о ло шкој, еду ка тив ној и про грам ској. Ме-
ђу тим, по ред со ци о ло шких функ ци ја, пре ам бу ла мо же има ти, до ду ше знат но 
ре ђе, и прав ну, нор ма тив ну функ ци ју.

1.1.Симболичкафункцијапреамбуле

Све ча ни ка рак тер, ње на осо бе на дик ци ја, као и сло бод ни ји на чин из-
ра жа ва ња ко ји у по је ди ним слу ча је ви ма до би ја и при звук по е тич но сти, од 
пре ам бу ле уста ва ства ра ју сво је вр сни сим бол др жав но сти. Ин спи ри са њем 
и мо ти ви са њем гра ђа на, пре ам бу ла до при но си да нор ма тив ни део уста ва 

7 Li av Ograd, “The pre am ble in con sti tu ti o nal in ter pre ta tion”, In ter na ti o nal Jo ur nal of Con-
sti tu ti o nal Law, Vol. 8, 2010/4, 738.

8 J. Fro si ni (2012), 153.



бу де де ло твор ни ји, не го што би ина че био без тог увод ног тек ста.9 Оту да, пре-
ам бу ла слу жи да уста ву обез бе ди сна жни ји диг ни тет и да му та ко по ве ћа 
ефи ка сност.10 Сим бо лич ка функ ци ја пре ам бу ле је по себ но из ра же на при ли ком 
до но ше ња пр вог уста ва по сле сти ца ња не за ви сно сти др жа ве или по сле дру-
штве но-по ли тич ке ре во лу ци је. Пре ам бу ле та да са др же „еу фо рич не, го то во 
хим нич ке цр те“ ко је до при но се „да се ве о ма бр зо ус по ста ви дах за но са“.11

Го то во по сло вич но сна жну и узор ну сим бо лич ку функ ци ју из ра жа ва 
пре ам бу ла Уста ва САД ко ја за по чи ње са „ми, на род“ (we the pe o ple). Сим бо-
лич ки ка рак тер тог из ра за је сте у то ме што се устав до но си од стра не на ро да 
Сје ди ње них др жа ва за на род Сје ди ње них др жа ва. Да кле, на род је исто вре-
ме но у уло зи гла сно го вор ни ка ко ји об зна њу је до но ше ње но вог уста ва, али 
и адре са та ко га ће оба ве зи ва ти устав не нор ме.12 С јед не стра не, на род оства-
ру је функ ци ју уста во твор не вла сти, а с дру ге, реч је о са мо о ба ве зи ва њу 
устав ним нор ма ма, бу ду ћи да ће се оне при ме њи ва ти на на род. Те жња ка 
ства ра њу са вр ше ни јег са ве за ко ји ће „уна пре ди ти оп ште бла го ста ње и обез-
бе ди ти бла го де ти сло бо де“ је сте у про це су усва ја ња Уста ва САД из ра же на 
на сле де ћи на чин: „нашa преамбулa тре ба да има за циљ да са же то об зна ни 
да је по сто је ће уре ђе ње не до вољ но за оп шту сре ћу и да убе ђе ње у ту чи ње-
ни цу ства ра овај устав“ (Ed mund Ran dolph).13 О ква ли та тив ној про ме ни 
др жав ног уре ђе ња сим бо лич но све до чи раз ли ка из ме ђу до но си о ца Чла на ка 
о кон фе де ра ци ји из 1777. и Уста ва од 1787. го ди не. На и ме, у увод ном тек сту 
Чла на ка о кон фе де ра ци ји као до но си о ци ак та су на ве де не 13 др жа ва, док 
Устав до но си је дин ствен на ци о нал ни ен ти тет.14

Сна жно из ра же на сим бо лич ка функ ци ја од ли ку је и пре ам бу лу Основ-
ног за ко на Не мач ке из 1949. го ди не. Она је по себ но из ра же на по сред ством 
ин во ка ци је Бо га. Прем да би се у пр ви мах мо гло за кљу чи ти да је реч о осо бе-
ном и кон крет ном ре ли гиј ском уве ре њу ко је би тре ба ло да осна жи ау то ри тет 
но во до не тог уста ва, по зи ва ње на ау то ри тет Бо га ни је по ве за но са хри шћан-
ским ре ли ги о зним уве ре њем. По зи ва ње на Бо га сим бо ли зу је по сто ја ње више 
и бе смрт не људ ско сти и са др жи по зив ко ји на ди ла зи по зи тив не за ко не чо-
ве ка и отва ра пут ка при род ном пра ву ко је про жи ма устав не нор ме.15 Ин во-
ка ци ја Бо га је по зи ва ње на ре ли ги ју као та кву, као на иде ју о по сто ја њу 
тран сце дент ног, иде ју да по сто ји не што ви ше од ви дљи вог све та, да по сто ји 

9 Tom Gin sburg, Nick Fo ti, Da niel Roc kmo re, “‘We the Pe o ples’: The Glo bal Ori gins of 
Con sti tu ti o nal Pre am bles”, Ge or ge Was hing ton In ter na ti o nal Law Re vi ew, 46/2014, 105.

10 Х. Кел зен (2010), 360.
11 Pe ter Häberle, Ustav na dr ža va, Za greb 2002, 184.
12 Ju stin Fro si ni, “Con sti tu ti o nal Pre am bles: Mo re than just a nar ra tion of hi story”, Uni ver-

sity of Il li no is Law Re vi ew, 2/2017, 606.
13 L. Or gad (2010), 719.
14 J. Fro si ni (2012), 50.
15 Ibid., 40-41.
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не што иза ма те ри јал ног.16 На и ме, би ло би не за ми сли во да се по сле Дру гог 
свет ског ра та и те жње да се на пра ви от клон од прак се си сте мат ског ис тре-
бљи ва ња Је вре ја ис кљу чи је вреј ска иде ја Бо га.17 

Сим бо лич ка функ ци ја пре ам бу ле Основ ног за ко на Не мач ке до ла зи до 
из ра жа ја и ка да је реч о до но си о цу уста ва. На и ме, као до но си лац уста ва је 
од ре ђен не мач ки на род, прем да се би рач ко те ло ни је не по сред но из ја шња ва-
ло о ње му и ма да је уста во твор ни про цес био до не кле ин тер на ци о на ли зо ван.18 
Да кле, ука зи ва ње на не мач ки на род као но си о ца уста во твор не вла сти је сте 
фик ци ја, а не ре ал ност, али је та квом фор му ла ци јом тре ба ло сим бо лич но 
ука за ти на то да це ли на не мач ког на ро да сто ји иза устав не тран сфор ма ци је 
др жа ве и рас ки да са на ци стич ком про шло шћу.

Зна ча ја сим бо лич ке функ ци је пре ам бу ле био је све стан и фран цу ски 
уста во тво рац ка да се у пре ам бу ли Уста ва Пе те фран цу ске Ре пу бли ке од 
1958. по звао на Де кла ра ци ју о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на из 1789. го ди не. 
На тај на чин из ра же на је ода ност прав но по ли тич ком на сле ђу др жа ве и сим-
бо лич но се ука зу је на устав но прав ни кон ти ну и тет са те ко ви на ма фран цу ске 
ре во лу ци је.

1.2.Легитимацијскафункцијапреамбуле

Са др жи на пре ам бу ле је че сто усме ре на на ука зи ва ње ле ги ти ма циј ског 
осно ва но во до не тог уста ва. Уо би ча је но, ле ги ти ми тет но вог уста ва се обез-
бе ђу је на во ђе њем ње го вог до но си о ца. То је обе леж је пре све га де мо крат ских 
уста ва ко ји су из раз на род не су ве ре но сти. Бу ду ћи де ло су ве ре не вла сти, 
устав је сво је вр сно са мо о ба ве зи ва ње гра ђа на да ће по што ва ти и шти ти ти 
устав ко ји су са ми до не ли. 

По је ди ни уста ви као но си о ца су ве ре но сти од ре ђу ју на род.19 Та кав је 
слу чај, већ је по ме ну то, са пр вим са вре ме ним уста вом САД чи ја пре ам бу ла 
за по чи ње са „ми, на род“. Реч је о ре ла тив но не у трал ној фор му ла ци ји са ко-
јом се мо же по и сто ве ти ти це ло куп но ста нов ни штво јед не др жа ве, јер је у 
упо ред ној устав но сти по јам на ро да иден ти фи ко ван са би рач ким те лом као 
ти ту ла ром уста во твор не вла сти. Ипак, без об зи ра на уз ви ше не, го то во ми-
то ло шке пред ста ве о том увод ном из ра зу у пре ам бу ли Уста ва САД, пре ма 
по је ди ним из во ри ма он је настаo крај ње слу чај но и без те жње за не ким да ле-
ко се жни јим по зи тив ним по сле ди ца ма. На и ме, с об зи ром на то да ни је би ло 

16 Ger hard Rob bers, Re li gion and Law in Ger many, Klu wer Law In ter na ti o nal 2010, 295.
17 Ibid., 294.
18 Дар ко Си мо вић, „Ин тер на ци о на ли за ци ја устав ног пра ва – при мер Ре пу бли ке Ср би је“, 

Збор ник Прав ног фа кул те та у Ни шу, 81/2018, 20.
19 Ми лош Ста нић, „Но си лац су ве ре но сти у устав ним пре ам бу ла ма“, Ар хив за прав не 
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из ве сно да ће све др жа ве ра ти фи ко ва ти но ви устав, уме сто њи хо вог по и ме-
нич ног на бра ја ња, као што је то био слу чај у Члан ци ма о кон фе де ра ци ји, 
про на ђен је не у трал ни ји из раз ко ји уна пред ни је им пли ци рао бу ду ћи са став 
за јед нич ке др жа ве.20 Та ко ђе, ини ци јал но, из раз „ми, на род“ ни је био екс тен-
зив но по ста вљен, ни ти је био ин клу зив ног ка рак те ра.21 Тај из раз се из вор но 
од но сио са мо на гра ђа не са пра вом гла са, а ње го во зна че ње је у ме ђу вре ме ну 
ево лу и ра ло та ко да се да нас од но си на ап со лут но све гра ђа не др жа ве.22 Да-
кле, без об зи ра на исто риј ске чи ње ни це, јед на ре ла тив но не у трал на фра за 
по пут „ми, на род“ до би ла је уз ви ше но сим бо лич ко зна че ње ко је исто вре ме но 
оства ру је сна жну ле ги ти ма циј ску функ ци ју.

У по је ди ним пре ам бу ла ма уста ва као но си лац су ве ре но сти од ре ђу је се 
на ци ја (Фран цу ска, Шпа ни ја, Ма ђар ска). Та ква фо р му ла ци ја мо же да има 
дез ин те гра тив но деј ство, јер се ве зу је ис кљу чи во за је дан део ста нов ни штва, 
за при пад ни ке до ми нант не на ци је. Оту да, тре ба на гла си ти да се у ско ра шњим 
де мо крат ским уста ви ма, под ве ли ким при ти ском вла да ју ће те о ри је о пре ва-
зи ђе но сти на ци о нал не др жа ве и до ми нант ног кон цеп та гра ђан ске су ве ре-
но сти23, на ци ја рет ко од ре ђу је као но си лац су ве ре но сти. У скла ду са тим 
трен дом, у по је ди ним пост со ци ја ли стич ким др жа ва ма као но си лац су ве ре-
но сти се од ре ђу ју сви гра ђа ни (Сло вач ка. Пољ ска). Упра во због то га, по је ди-
ни уста во твор ци су из бе га ва ли да ја сно де фи ни шу но си о ца су ве ре но сти, па 
су опре де љи ва ли за вред но сно не у трал но ре ше ње име но ва ња ор га на ко ји је 
до нео устав. Не ма ли број са вре ме них уста ва у сво јим пре ам бу ла ма као до-
но си о ца озна ча ва пред став нич ко те ло (Бу гар ска, Сло ве ни ја, Цр на Го ра). У 
слу ча ју не де мо крат ских, ок тро и са них уста ва као њи хов до но си лац се име-
ну је вла дар (Ку вајт, Ба хре ин).

Сло же на струк ту ра др жа ве за по сле ди цу мо же има ти да се као но си лац 
су ве ре но сти од ре ђу ју кон сти ту тив не је ди ни це и њи хо ви на ро ди (Ау стра ли ја, 
Швај цар ска). Реч је о др жа ва ма фе де рал не струк ту ре ко је су на ста ле ме то-
дом агре га ци је, удру жи ва њем до та да не за ви сних са мо стал них по ли тич ких 
ен ти те та. На бра ја њем фе де рал них је ди ни ца у пре ам бу ли уста ва ис ти че се 
њи хо ва јед на кост и рав но прав ност, без об зи ра на фак тич ке раз ли ке у ве ли-
чи ни те ри то ри је или бро ју ста нов ни штва.

Да би се осна жи ла ле ги ти ма циј ска осно ва уста ва, услед по тре бе за ње-
го вом ста бил но шћу и де ло твор но шћу, не та ко рет ко, уста во твор ци се у пре-

20 Ј. Fro si ni (2012), 51.
21 Mor ris For kosch, “Who are the Pe o ple in the Pre am ble to the Con sti tu tion”, Ca se We stern 

Re ser ve Law Re vi ew, Vol. 19, 3/1968, 709.
22 Ibid., 711-712.
23 Вла дан Ку тле шић, Уста ви бив ших со ци ја ли стич ких др жа ва Евро пе, Бе о град 2004, 
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ам бу ли по зи ва ју на бо га.24 Та ко пре ам бу ла Уста ва Швај цар ске (1999) за по-
чи ње са „у име све мо гу ћег Бо га“, док пре ам бу ла Уста ва Грч ке (1975) гла си: 
„У име све тог и јед но род ног и не де љи вог трој ства.“ Та кве фор му ла ци је не 
пред ста вља ју не га ци ју све тов но сти др жа ве, већ оне има ју за циљ да осна же 
ау то ри тет уста ва. Ре ли гиј ски еле мен ти у пре ам бу ли ни су ну жно прет ња 
се ку лар ном ка рак те ру др жа ве. Реч је, у пре те жни јем бро ју, о сим бо лич ком 
при зи ва њу бо жан ског ау то ри те та ко ји тре ба да обез бе ди сна жни ји ле ги ти-
ма циј ски основ уста ву у др жа ва ма у ко ји ма је ре ли ги ја део на ци о нал ног иден-
ти те та или у ко ји ма је ста нов ни штво у ве ћем про цен ту ре ли ги о зно. У том кон-
тек сту је мо гу ће ука за ти на прак су Устав ног су да Ко лум би је ко ји је из ри чи то 
ука зао на то да је ин во ка ци ја Бо га на чел ног ка рак те ра и да се не од но си на 
кон крет ну цр кву.25 Ме ђу тим, осим сим бо лич ког при су тва, са др жи на ре ли-
гиј ског ка рак те ра мо же би ти и пре те жни ји део пре ам бу ле. Та кве пре ам бу ле 
углав ном ка рак те ри шу уста ве ислам ских зе ма ља. При ме ра ра ди, из ра зи то 
обим на пре ам бу ла Уста ва Ира на је у це ли ни про же та ре ли гиј ским са др жа јем 
и опре де ље њем да је иран ско дру штво за сно ва но на ислам ским прин ци пи-
ма и нор ма ма. Про кла мо ва но је чак и то да ме ди ји ма сов них ко му ни ка ци ја 
мо ра ју би ти ис ко ри шће ни у слу жби ши ре ња ислам ске кул ту ре. 

Ка рак те ри стич но је за му сли ман ске др жа ве бив шег СССР-а (Азер беј џан, 
Ка зах стан, Уз бе ки стан, Та џи ки стан, Турк ме ни стан и Кир ги стан) да не ма ју 
еле мен те ре ли гиј ског ка рак те ра у пре ам бу ла ма сво јих уста ва.26 Не сум њи во, 
прет ход ни пе ри од агре сив ног ате и зма у окви ру СССР-а је осна жио све тов-
ност тих др жа ва. У по је ди ним слу ча је ви ма у пре ам бу ли се на гла ша ва се ку-
лар ни ка рак тер др жа ве (Тур ска), док је пре ам бу ла Уста ва Пољ ске осо бе на 
по то ме што на под јед нак на чин ува жа ва ре ли ги о зне и ате и сте. 

1.3.Интегративнафункцијапреамбуле

Да ли ће устав би ти је дан од пре суд них чи ни ла ца дру штве не ин те гра-
ци је за ви си, у нај ве ћој ме ри, од два мо мен та.27 Је дан је објек ти ван и од но си 
се на то да устав мо ра са др жа ти и из ра жа ва ти основ не вред но сти и те жње 
јед ног дру штва. Дру ги мо мент је су бјек ти ван и ти че се све сти при пад ни ка 
по ли тич ке за јед ни це о то ме да устав за и ста из ра жа ва те вред но сти и зах те ве. 
Пре ам бу ла је упра во то не спу та ва ју ће по ље у струк ту ри уста ва за сло бод но 
и не по сред но обра ћа ње гра ђа ни ма, по зи ва њем на њи хо ва осе ћа ња и ве зе, при 

24 Вла дан Пе тров, Ми лош Ста нић, „Ре ли гиј ски еле мен ти у пре ам бу ла ма уста ва са 
по себ ним освр том на европ ске зе мље“, Вла ди мир Чо ло вић и др. (ур.), Др жав но – цр кве но 
пра во кроз ве ко ве, Бе о град – Бу два 2019, 341-356.

25 Ј. Fro si ni (2017), 624.
26 J. Fro si ni (2012), 44.
27 Д. Си мо вић, В. Пе тров (2018), 25.
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пред ста вља њу но вог устав ног про јек та. Ко ри сте ћи сим бо ле, уста во тво рац 
ука зу је на вред но сну осно ву по ли тич ке за јед ни це и про кла му је ви зи ју до бро 
уста но вље ног дру штва.

Ин те гра тив на функ ци ја ће би ти оства ре на са мо ако су у пре ам бу ли 
из ра же не вред но сти ко је су при хва тљи ве за ве ћи ну при пад ни ка јед не по ли-
тич ке за јед ни це и ко је до при но се ин те гри са њу ма њи на. Да кле, по треб но је 
про на ћи рав но те жу из ме ђу вред но сног си сте ма ве ћин ског де ла по пу ла ци је 
др жа ве и раз ли чи тих ма њин ских гру па ци ја. Реч је о те шко до сти жном иде а лу, 
по себ но у ви ше на ци о нал ним и мул ти кон фе си о нал ним др жа ва ма.

Ком па ра тив но по сма тра но, уо би ча је но је да се у пре ам бу ли уста ва из-
ра зе фун да мен тал не вред но сти и ци ље ви јед не по ли тич ке за јед ни це. Нај че шће 
на ве де не вред но сти у пре ам бу ла ма су: су ве ре ни тет, не за ви сност, те ри то ри-
јал ни ин те гри тет, де мо кра ти ја, вла да ви на пра ва, со ци јал на прав да, прав да, 
сло бо да, јед на кост, рав но прав ност и људ ска пра ва.28 Уне ко ли ко ре ђе се на во де: 
на пре дак, бла го ста ње, плу ра ли зам, ху ма ни зам, за шти та ма њи на, јед на кост 
пред за ко ном, са мо о пре де ље ње. Има уста ва ко ји у сво јим пре ам бу ла ма пред-
ви ђа ју и по је ди не, за прав ни акт, не у о би ча је не вред но сти, као што су: љу бав 
(Тур ска, Фи ли пи ни), му дрост (Ир ска), жи вот у хар мо ни ји (Укра ји на, Ли бе-
ри ја), сре ћа ста нов ни штва (Ту ва лу), по што ва ње ста ри јих (Ери тре ја) итд.29

По ред из ра жа ва ња вред но сне осно ве по ли тич ке за јед ни це, уста во твор ци 
се ре ла тив но че сто опре де љу ју да у пре ам бу ли на ве ду нај зна чај ни је исто риј-
ске до га ђа је др жа ве ко ји тре ба да под се те на за јед нич ку про шлост, као за лог 
успешнe бу дућ но сти. Пре ам бу ла је, у том сми слу, „ау то би о граф ски на ра-
тив“30 на ци је ко ји до при но си уста но вља ва њу и учвр шћи ва њу за јед нич ког 
иден ти те та. Та ко се, на при мер, у пре ам бу ли Уста ва Ки не на гла ша ва да је реч 
о др жа ви са јед ном од нај ду жих исто ри ја на све ту, уз на во ђе ње нај зна чај ни јих 
исто риј ских де та ља и на ци о нал них до стиг ну ћа. Ин те гра тив но деј ство је 
из ра же но у Уста ву Ју жно а фрич ке Ре пу бли ке бу ду ћи да се ука зу је на не прав де 
у про шло сти и јам чи за шти та и уна пре ђи ва ње људ ских пра ва. Од ре ла тив но 
но ви јих уста ва илу стра ти ван је при мер Ма ђар ске. На и ме, пре ам бу ла Уста ва 
Ма ђар ске из 2011. го ди не је сро че на вр ло па те тич но, пи са на на ста ром, ар ха-
ич ном је зи ку.31 Циљ пре ам бу ле је да го то во по е тич ним сти лом сна жи на цио-
нал ни по нос по зи ва њем на без ма ло хи ља ду го ди шњу про шлост у ко јој су 
Ма ђа ри бра ни ли и са чу ва ли за јед нич ке европ ске вред но сти. Та ква са др жи на 

28 Вла дан Ку тле шић, „Пре ам бу ле уста ва – упо ред на сту ди ја 194 ва же ћа уста ва“, Ана ли 
Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, 2/2010, 66.

29 Вид. Ibid.
30 T. Gin sburg, N. Fo ti, D. Roc kmo re (2014), 102.
31 Bu di slav Vu kas, „Prav no po vi je sne re fe ren ce u ustav nim pre am bu la ma dr ža va sred nje i 

ju go i stoč ne Eu ro pe u post ko mu ni stič kom raz do blju“, Zbor nik Prav nog fa kul te ta u Za gre bu, Vol. 
63, 5-6/2013, 1243.
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те жи да оства ри сна жну ин те гра тив ну функ ци ју, по себ но има ју ћи у ви ду то 
што ма ђар ски устав по чи ва на кон цеп ту на ци о нал не су ве ре но сти. 

Ин те гра тив на функ ци ја пре ам бу ле је по себ но из ра же на у слу ча је ви ма 
ка да уста во тво рац у том увод ном тек сту про кла му је по ли тич ки циљ об на-
вља ња на ру ше ног те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ве (За пад на Не мач ка 
пре ује ди ње ња, Ки на, Ју жна Ко ре ја). У том сми слу, устав по ста је прав ни 
оквир за оства ри ва ње на ци о нал них ци ље ва.

Де ша ва се да пре ам бу ла не оства ру је ин те гра тив ну функ ци ју, бу ду ћи 
да не до вољ но до бро про ми шље на са др жи на мо же има ти и дез ин те гра тив но 
деј ство. Из вор на са др жи на пре ам бу ле уста ва Се вер не Ма ке до ни је из 1991. 
го ди не је сте до бар при мер дез ин те гра тив ног деј ства пре ам бу ле. На и ме, у 
пре ам бу ли је ини ци јал но би ло на гла ше но да је Ре пу бли ка Ма ке до ни ја на-
ци о нал на др жа ва ма ке дон ског на ро да. Та кво на ци о нал но од ре ђе ње др жа ве 
би ло је не при хва тљи во за ста нов ни штво ал бан ске на ци о нал но сти, ко је је 
ин си сти ра ло да се оно вре ме на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја устав но прав но тран-
сфор ми ше у дво на ци о нал ну др жа ву. По сле зна чај не ра ди ка ли за ци је по ли-
тич ке бор бе ал бан ског ста нов ни штва и при ти ска ме ђу на род не за јед ни це 
пре ам бу ла Уста ва је про ме ње на 2001. го ди не, а но во про кла мо ва на фор му-
ла ци ја је уне ко ли ко ин клу зив ни ја, јер је ак це нат на гра ђа ни ма и њи хо вој 
раз ли чи тој на ци о нал ној при пад но сти.

1.4.Идеолошкафункцијапреамбулеустава

Уко ли ко по сто ји део уста ва у ко ме се из ри чи то из ра жа ва ју иде о ло шке 
вред но сти то не сум њи во је сте пре ам бу ла.32 Бу ду ћи да је уста во тво рац осло-
бо ђен пре си је о то ме да про ми шља о ње ној прак тич но сти и спро во ди во сти, 
пи са ње пре ам бу ле је сте иде ал на при ли ка за кре а тив но из ра жа ва ње је дин-
стве них иде ја, вред но сти, на ра ти ва или иден ти те та.33 Оту да, пре ам бу ла је 
до бар по ли гон за про мо ви са ње кључ них иде о ло шких по ру ка ра ди бо љег 
раз у ме ва ња нор ма тив ног де ла уста ва. По ру ке иде о ло шко – про па ганд не 
при ро де од ли ку ју, по пра ви лу, пре ам бу ле уста ва ко ји оства ру ју ра ди кал ни ју 
тран сфор ма ци ју до та да шњег дру штве ног уре ђе ња или ко ји уста но вља ва ју 
или за др жа ва ју јед ну зва нич ну др жав ну иде о ло ги ју. Иде о ло шка функ ци ја 
уста ва је по себ но ка рак те ри стич на за ау то ри тар не др жа ве ко је у пре ам бу ли 
уста ва на сто је да оправ да ју по сто је ћи ре жим.34 Углав ном, реч је о со ци ја ли-
стич ким др жа ва ма, у ко ји ма је устав, и то не са мо пре ам бу ла већ и ње гов 
нор ма тив ни део, до би јао сна жну иде о ло шку – по ли тич ку ди мен зи ју. Та да 
устав ни текст по ста је пре вас ход но по ли тич ки ин стру мент, а пре ам бу ла се 

32 D. Law (2016), 188.
33 Ibid., 184.
34 D. Law (2016), 157 fn. 9.
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пре о бра жа ва у ма ни фест вла да ју ће стран ке. С об зи ром на то да се по ли тич-
ка стран ка по ста вља из над уста ва и за ко на, у пре ам бу ли се обра зла же ње на 
„исто риј ска ми си ја” у из град њи но вог си сте ма.35

Не ма ју све пре ам бу ле уста ва иде о ло шку функ ци ју. Јед ну крај ност од-
ра жа ва Пре ам бу ла Уста ва Ау стра ли је ко ја се ква ли фи ку је као ли бе рал ни 
ар хе тип.36 Реч је о пре ам бу ли ко ја са мо об зна њу је кон сти ту и са ње ау стра-
лиј ске фе де ра ци је и ко ја не уста но вља ва вред но сни си стем но во ство ре не 
др жа ве ни ти са др жи иде о ло шке при ме се. Ипак, ма да је вред но сно не у трал-
на, та пре ам бу ла је кра јем XX ве ка кри ти ко ва на уз обра зло же ње да ње на 
са др жи на не од ра жа ва ау стра лиј ске вред но сти.37 На и ме, пре ам бу ла Уста ва 
би тре ба ло да осли ка ва ком плек сну при ро ду ау стра лиј ског дру штва, а у 
пр вом ре ду то се од но си на по тре бу про мо ви са ња по себ не за шти те до мо ро-
дач ког ста нов ни штва, Або ри џи на, као и дру гих ма њин ских гру па. По ку шај 
про ме не и оса вре ме ња ва ња пре ам бу ле Уста ва Ау стра ли је ни је ус пео 1999. 
го ди не.38 У том сми слу, ау стра лиј ско ис ку ство је по уч но јер све до чи о то ме 
да са др жи на пре ам бу ле тре ба да од го ва ра дру штве ној ре ал но сти, као и да 
ње на вред но сна не у трал ност ни је јем ство да ће јој би ти обез бе ђе на афир ма-
тив на со ци о ло шка функ ци ја. С дру ге стра не, иа ко је ли ше на иде о ло шког 
са др жа ја, пре ам бу ла Уста ва САД са др жи оп ште при хва тљи ве, ван вре мен ске 
вред но сти, ко је уо ста лом обез бе ђу ју ду го веч ност том уста ву.

На су прот ном по лу је пре ам бу ла Уста ва Ки не ко ја је по сво јој при ро ди 
ста тич на, јер са др жи сна жне иде о ло шке по ру ке. Уз под се ћа ње на нај зна чај-
ни је мо мен те у дру штве ној, по ли тич кој и еко ном ској исто ри ји ки не ског 
на ро да, из ри чи то се на гла ша ва те жња ка из град њи со ци ја ли стич ког дру-
штва. Ка ко се ис ти че, обим на пре ам бу ла ки не ског уста ва је сте кључ за разу-
ме ва ње ка рак те ра и функ ци је до ку мен та и ства ра ути сак да је тај устав дру-
га чи ји, ство рен за дру ге свр хе од уста ва за пад не де мо кра ти је.39 Пре ам бу ла 
уста ва има ка рак тер иде о ло шког ма ни фе ста. На том дру гом по лу су и пре-
ам бу ле пре те жни јег бро ја уста ва бив ших со ци ја ли стич ких европ ских др жа ва. 
Уо би ча је но, у пре ам бу ла ма уста ва со ци ја ли стич ких зе ма ља на гла ша ва се 
уло га рад нич ке кла се у осло бо ђе њу зе мље, ру ше њу ста рог по рет ка и из град њи 
со ци ја ли зма. Зна ча јан број пре ам бу ла уста ва је ука зао на зна чај уло ге Ко му-
ни стич ке пар ти је за из град њу со ци ја ли зма, али и Со вјет ског са ве за у осло-
ба ђа њу тих др жа ва.40 Ка да је реч о Уста ву СФРЈ из 1974. го ди не, пре ам бу ла 

35 B. Vu kas (2013), 1240.
36 D. Law (2016), 184.
37 L. Ograd (2010), 734-735.
38 An ne Win ckel, “A 21st Cen tury Con sti tu ti o nal Pre am ble—An Op por tu nity for Unity rat her 

than Par ti san Po li tics”, The Uni ver sity of New So uth Wa les Law Jo ur nal, Vol. 24, 3/2001, 636.
39 Wen-Chen Chang, Da vid Law, “Con sti tu ti o nal Dis so nan ce in Chi na”, Gary Ja cob sohn, 

Mi guel Schor (eds.), Com pa ra ti ve Con sti tu ti o nal The ory, Ed gar Pu blis hing 2018, 492.
40 Ми о драг Јо ви чић, О уста ву, Бе о град 1977, 118-122.
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је има ла две основ не свр хе: „пр во, да утвр ди дру штве но-по ли тич ки смер и 
кон ти ну и тет у раз вит ку Ју го сла ви је на те ко ви на ма со ци ја ли стич ке ре во лу-
ци је и оп штег про гра ма со ци ја ли стич ког и де мо рат ског пре о бра жа ја дру штва; 
и дру го, да оправ да, од но сно обра зло жи до но ше ње и прав ну струк ту ру но-
вог уста ва“41.

Не та ко рет ко, иде о ло шка функ ци ја пре ам бу ле се оства ру је и по ми ња њем 
зна ме ни тих иде о ло га. Ре ђи је слу чај да су то још увек жи ви по ли ти ча ри: Хо 
Ши Мин (Устав Ви јет на ма од 1960), Мао Це дунг (Устав Ки не од 1975) или 
Фи дел Ка стро (Устав Ку бе од 1976). Че шће, реч је о исто риј ским лич но сти ма 
или по ли тич ким иде о ло зи ма: Ле њин (Устав СССР од 1977) или Ким Ил Сунг 
(Устав Се вер не Ко ре је од 1998).

1.5.Едукативнафункцијапреамбулеустава

Ап страк тан и на че лан ка рак тер устав них нор ми ути че на то да са др жи-
на нор ма тив ног де ла уста ва бу де те шко ра зу мљи ва пре те жни јем де лу ста-
нов ни штва др жа ве. Сло бод ни ји на чин из ра жа ва ња у пре ам бу ли, као и ње на 
пре те жно не прав на са др жи на, мо гу до при не ти бо љем раз у ме ва њу уста ва. 
То се пре вас ход но по сти же на во ђе њем мо ти ва за до но ше ње уста ва, али и 
ука зи ва њем на вред но сти и ци ље ве ко ји се по ста вља ју као сво је вр сни ори-
јен ти ри за бу ду ћи раз вој по ли тич ке за јед ни це. 

Иде ју о еду ка тив ној функ ци ји пре ам бу ле раз вио је још Пла тон у свом 
зна ме ни том де лу За ко ни. Пре ма ње го вом ми шље њу, ни је до вољ но да за ко-
но да вац са мо до не се прав но оба ве зу ју ћа пра ви ла по на ша ња у фор ми за ко на, 
већ је по жељ но да њи ма прет хо ди текст у ко ме ће би ти на ве де ни убе дљи ви 
раз ло зи ко ји оправ да ва ју њи хо во до но ше ње. По пут ва ља ног док то ра ко ји 
сво ме па ци јен ту об ја сни при ро ду бо ле сти и пред ло жи на чин ле че ња, та ко 
и за ко но да вац тре ба да пру жи увер љи ве раз ло ге за до но ше ње но вог за ко на, 
јер та ква прак са тре ба да до при не се ње го вој ве ћој при хва тљи во сти и ефи-
ка сно сти. Да кле, пре ам бу ла тре ба да оправ да до но ше ње но вог за ко на. До бра 
пре ам бу ла ће убе ди ти гра ђа не да се по ко ре за ко ну, не због за пре ће них санк-
ци ја, већ због то га што је реч о ва ља ном за ко ну. За кон без убе дљи ве пре ам-
бу ле је сте са мо оби чан „ти ран ски про пис“.42 Оту да, пре ма Пла то ну, за ко но-
да вац је оба ве зан да обез бе ди пре ам бу лу за но во до не ти прав ни акт.

Са гла сно иде ји ко ју је раз ви јао Пла тон, нај зна чај ни ја еду ка тив на ми-
си ја пре ам бу ле је сте да уве ри у по тре бу пот чи ња ва ња пи са ном пра ву. Да ље, 
уста во тво рац у пре ам бу ли мо же да на зна чи об лик вла да ви не, при ро ду по-
ли тич ког си сте ма, те ри то ри јал ног уре ђе ња или си сте ма вла сти. Та ко се у 
пре ам бу ли мо же на зна чи ти ре пу бли кан ски (Ир ска, Па ра гвај, Ли бан, Сеј ше ли) 

41 Јо ван Ђор ђе вић, Устав но пра во, Бе о град 1986, 128.
42 Пла тон, За ко ни, Бе о град 1990, 135.



или мо нар хи стич ки об лик вла да ви не (Ба хре ин, Бу тан), плу ра ли стич ка при-
ро да по ли тич ког си сте ма (Бо сна и Хер це го ви на, Бра зил), фе де рал но уре ђе ње 
(Не мач ка, Швај цар ска, Ар ген ти на, Ве не цу е ла, Ко мо ри, Па ки стан) или де-
цен тра ли зо ва на др жав на власт (Ма да га скар, Су дан, Ха и ти).43

По ред ин фор ма ци ја ко је се од но се на устав но уре ђе ње, да би ис та као 
др жа во твор ни кон ти ну и тет, уста во тво рац мо же да ука же на нај зна чај ни је 
до га ђа је из про шло сти др жа ве. Ком па ра тив но по сма тра но, на ра ци ја исто риј-
ских до га ђа ја ни је обе леж је пре ам бу ла уста ва европ ских др жа ва. Са мо ма њи 
број њих у сво јим пре ам бу ла ма има са др жи ну исто риј ског ка рак те ра. Реч је 
пре вас ход но о др жа ва ма ис точ не и цен трал не Евро пе у ко ји ма пре ам бу ла 
уста ва гло ри фи ку ју бор бу за не за ви сност и са мо о пре де ље ње (Хр ват ска, 
Есто ни ја, Сло вач ка, Сло ве ни ја, Укра ји на). На том по љу по себ но је илу стра-
ти ван при мер пре ам бу ле Уста ва Хр ват ске ко ја ус по ста вља ње Ре пу бли ке 
Хр ват ске као на ци о нал не др жа ве хр ват ског на ро да из во ди из хи ља ду го ди-
шње на ци о нал не са мо бит но сти и др жа во твор не ми сли и др жа ве хр ват ског 
на ро да од VII ве ка па до да на шњих да на, у сле ду нај ва жни јих исто риј ских 
чи ње ни ца ко је о то ме све до че.44 У том кон тек сту се мо же по ме ну ти и Устав 
Пор ту га ли је од 1976. го ди не чи ја пре ам бу ла ука зу је на по ли тич ке до га ђа је 
ко ји су ре зул ти ра ли по тре бом за до но ше ње но вог уста ва. На и ме, зба ци ва ње 
фа ши стич ког ре жи ма и крај ко ло ни ја ли зма пред ста вља ју та кав ре во лу ци о-
нар ни пре о бра жај да је би ло ну жно кон сти ту ци о на ли зо ва ње др жа ве на пот-
пу но дру га чи јим дру шве но-по ли тич ким осно ва ма. 

У скло пу исто риј ског на ра ти ва по је ди ни уста во пи сци ука зу ју на зна ме-
ни те лич но сти у про шло сти др жа ве. Углав ном се по ми ње јед на исто риј ска 
лич ност. Пре ам бу ла Уста ва Цен трал но а фрич ке Ре пу бли ке (2015) по ми ње 
осни ва ча др жа ве Бар те ле ми ја Бо ган ду (Barthélemy Bo gan da), док се у пре-
ам бу ли Уста ва Ира на на во ди Ру хо лах Хо ме и ни (Ayatol lah Imam Kho me i ni), 
по ли тич ки и ду хов ни во ђа ислам ске ре во лу ци је 1979. го ди не. Ка да је реч о 
Уста ву Тур ске (1982) Ке мал Ата турк (Mu sta fa Ke mal Atatürk), осни вач мо дер-
не тур ске Ре пу бли ке, по ми ње се два пу та у тек сту пре ам бу ле. Ком па ра тив но 
по сма тра но, по сто је пре ам бу ле у ко ји ма се на во ди и ве ћи број исто риј ских 
лич но сти. Ап со лут ни ре кор дер је Устав Ни ка ра гве (1987) у чи јој пре ам бу ли 
је по ме ну то де сет исто риј ских лич но сти.

1.6.Програмскафункцијапреамбулеустава

Пре ам бу ле уста ва че сто са др же из ја ве ко је тре ба да усме ра ва ју на ци о-
нал ну по ли ти ку, а след стве но то ме и да, на ду жи рок, до при но се из град њи 
или пре о бра жа ју иден ти те та по ли тич ке за јед ни це. У по је ди ним пре ам бу ла ма 

43 J. Fro si ni (2012), 35-37.
44 Bran ko Smer del, Smilj ko So kol, Ustav no pra vo, Za greb 2007, 33.
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се ја сно и не дво сми сле но од ре ђу је циљ на ци о нал не по ли ти ке, прем да је уо би-
ча је но да уста во тво рац са мо уоп ште но на зна чи ори јен ти ре за раз ви ја ње 
по ли тич ке за јед ни це. На во де ћи основ не вред но сти као по ла зи ште при ли ком 
уста но вља ва ња но вог устав ног по рет ка, уста во тво рац про јек ту је по же љан 
вред но сни си стем чи јем оства ре њу тре ба стре ми ти. Пре ам бу ла, та ко, до бија 
уло гу сво је вр сног про грам ско – де кла ра тив ног еле мен та уста ва, уко ли ко је 
нор ма тив ни део ис кљу чи во пре скрип тив ног ка рак те ра и рас те ре ћен ван прав-
них при ме са. До не кле ме та фо рич но из ре че но у суд ској прак си Ин ди је то 
зву чи на сле де ћи на чин: „По ред то га што уста но вља ва си стем вла сти, Устав 
са др жи пле ме ни ту и уз ви ше ну ви зи ју ко ја је ис пи са на у Пре ам бу ли“.45

У устав но прав ној књи жев но сти је из ра же на оце на да про јек то ва ни вред-
но сни оквир тре ба да бу де што ре ал ни ји. У су прот ном, пре ам бу ла се пре о бра-
жа ва у ја лов по ли тич ки сло ган ко ји мо же да „из ба га те ли ше“ устав ако ње на 
обе ћа ња бит ни је од у да ра ју од нор ма тив ног тек ста ко ји сле ди. Та да се ја вља 
ри зик да пре ам бу ла иза зо ве су прот не ефек те од же ље них, ко ји се мо гу ма-
ни фе сто ва ти у ци ни зму и не по ве ре њу при пад ни ка по ли тич ке за јед ни це.46

Прем да је Основ ни за кон За пад не Не мач ке из 1949. го ди не ини ци јал но 
до нет као про ви зор ни акт, пре ам бу ла тог уста ва је до бар при мер пре ам бу ле 
са про грам ском функ ци јом. На и ме, реч је о ак ту ко ји је тре ба ло да се при-
ме њу је све док се Не мач ка из но ва не ује ди ни, што је био је дан од про кла мо-
ва них ци ље ва у пре ам бу ли. Ме ђу тим, бу ду ћи да је био де ло тво ран прав ни 
основ де мо крат ског пре о бра жа ја др жа ве, тај акт је по стао део на ци о нал ног 
иден ти те та ује ди ње не Не мач ке, над жи вља ва ју ћи та ко сво ју из вор ну ми си ју.

Слич не ци ље ве у по гле ду на ци о нал ног ује ди ња ва ња са др же и не ки 
дру ги уста ви. У пре ам бу ли Уста ва Ки не ја сно је из ра же но да је Тај ван део 
ки не ске те ри то ри је и пред ви ђе на је оба ве за за све ко ли ки ки не ски на род, 
укљу чу ју ћи и ње го ве су на род ни ке на Тај ва ну, да оства ре ве ли ки циљ ује-
ди ње ња са отаџ би ном. Се вер на Ко ре ја и Ју жна Ко ре ја у пре ам бу ла ма сво јих 
уста ва, та ко ђе, на во де циљ ре у ни фи ка ци је.

Про грам ска функ ци ја пре ам бу ле до ла зи до из ра жа ја по себ но у оним 
си ту а ци ја ма ка да уста во тво рац на сто ји да на пра ви ра ди ка лан от клон у од-
но су на прет ход но дру штве но-по ли тич ке уре ђе ње. Оту да, при ме ра ра ди, 
Не мач ка и Ја пан, као др жа ве ко је су од го вор не за ма сов не зло чи не то ком 
Дру гог свет ског ра та, у пре ам бу ла ма сво јих уста ва из ри чи то из ра жа ва ју 
при вр же ност ми ру. Та ко је у пре ам бу ли Основ ног за ко на Не мач ке из ра же на 
од луч ност за про мо ви са ње ми ра у све ту као рав но пра ван део ује ди ње не Евро-
пе, док је у пре ам бу ли Уста ва Ја па на из ра же на же ља за очу ва њем ве чи тог 
ми ра уз од луч ност да се ви ше ни ка да не су о чи са стра хо та ма ра та кроз ак тив-

45 Ke se va nan da Bha ra ti v. Sta te of Ke ra la (1973).
46 Kent Ro ach, “The Uses and Au di en ces of Pre am bles in Le gi sla tion”, McGill Law Jo ur nal, 

47/2001, 148.
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но сти сво је вла де. Ипак, по сто је из у зе ци од пре вла ђу ју ћег трен да да се држа ва 
опре де љу је за ми ро љу би ве ме ђу на род не од но се. За ни мљив при мер је пре-
ам бу ла Уста ва Се вер не Ко ре је у ко јој се на гла ша ва да је реч о др жа ви са ну-
кле ар ним на о ру жа њем и не са вла ди вом вој ном си лом.

Осо бе ност и ком плек сност ин диј ског дру штва је на ве ла уста во твор ца 
да пре ам бу ли до де ли про грам ску функ ци ју. Та ко је у пре ам бу ли про кла мо ва-
но на сто ја ње да се свим гра ђа ни ма обез бе ди: со ци јал на, еко ном ска и по ли тич-
ка прав да; сло бо да ми сли, из ра жа ва ња, убе ђе ња, ве ро и спо ве сти и бо го слу же-
ња; јед на кост ста ту са и мо гућ но сти; и да ме ђу сви ма уна пре ди мо брат ство 
ко је ће обез бе ди ти до сто јан ство лич но сти и је дин ство и ин те гри тет на ци је.

Од ско ра шњих уста ва илу стра ти ван је при мер Уста ва Ју жно а фрич ке 
Ре пу бли ке. Ка ко је то на ве де но у пре ам бу ли, усва ја ње Уста ва тре ба да до при-
не се пре ва зи ла же њу по де ла из про шло сти, ус по ста вља њу дру штва за сно ва-
ног на де мо крат ским вред но сти ма, со ци јал ној прав ди и основ ним људ ским 
пра ви ма, као и уна пре ђи ва њу ква ли те та жи во та свих гра ђа на ра ди из град ње 
ује ди ње не и де мо крат ске Ју жне Афри ке. У том сми слу, ка ко је за бе ле же но 
у те о ри ји, тај Устав је исто риј ски мост ко ји по ве зу је про шлост са ду бо ко по-
де ље ним дру штвом и ви зи јом бу дућ но сти.47 Пре ам бу ла на тај на чин уво ди 
у устав део оне плод не на пе то сти из ме ђу же ље и ствар но сти.

На по слет ку, до дај мо још и то да пре ам бу ле са из ра же ном иде о ло шком 
са др жи ном не ми нов но оства ру ју и про грам ску функ ци ју. Илу стра тив на је 
пре ам бу ла Уста ва Ки не у ко јој је уста во тво рац про кла мо вао усред сре ђи ва ње 
на по ра у прав цу со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је др жа ве.

1.7.Нормативнафункцијапреамбулеустава

На чел но ис ка за но, пре ам бу лом се не фор му ли шу прав но оба ве зу ју ће 
нор ме. Из у зет но, у пре ам бу ла ма по је ди них уста ва на ла зи се и та кав са др жај. 
Та функ ци ја пре ам бу ле до не кле про тив ре чи са мој иде ји пре ам бу ле, као све-
ча ном уво ду и прет ход ни ци нор ма тив ног де ла уста ва са прав но оба ве зу ју ћим 
пра ви ли ма. Ипак, у на сто ја њу да на гла си по се бан зна чај не кој прав ној оба-
ве зи, ко ја је пра ће на и по ви ше ним емо тив ним то ном, по не кад и па те ти ком, 
уста во тво рац има пу ну сло бо ду, што по кат кад и учи ни, да у пре ам бу ли 
пред ви ди прав но оба ве зу ју ћи са др жај.

Оба ве зно деј ство пре ам бу ле пред ви ђа ју уста ви све га пет на е стак др жа ва.48 
При ме ра ра ди, у Уста ву Тур ске (1982) пред ви ђе но је да „пре ам бу ла у ко јој су 

47 Ma ri us Pi e ter se, “What do we mean when we talk abo ut tran sfor ma ti ve con sti tu ti o na lism?”, 
SA Pu blic Law, Vol. 20, 1/2005, 158.

48 Реч је о уста ви ма сле де ћих др жа ва: Тур ске, Хр ват ске, Си ри је, Ча да, Ко мо ра, Се не-
га ла, Та ва луа, Тан за ни је, Бур ки не Фа со, Ка ме ру на, То гоа, Ин до не зи је, Не па ла, Сеј ше ла и 
Па пуа Но ве Гви не је. Вид. В. Ми кић (2013), 436.
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про кла мо ва ни основ ни прин ци пи на ко ји ма је за сно ван Устав, је сте ин те-
грал ни део Уста ва (члан 176). Пре ци зни ји је Устав Па пуа Но ве Гви не је (1975) 
ко ји на во ди да пре ам бу ла Уста ва је сте део Уста ва, али бу ду ћи да из ра жа ва 
оп ште прин ци пе она се мо же ко ри сти ти као по моћ при ту ма че њу не ја сних 
устав них нор ми (до да так 1.3 Уста ва). Да кле, пре ам бу ла не ма не по сред но прав-
но деј ство, већ се ње на прав на ре ле вант ност из ра жа ва у об ли ку по моћ ног 
сред ства за ту ма че ње устав них нор ми. Устав Не па ла из 2007. го ди не је пред-
ви ђао да по ли тич ке пар ти је са ци ље ви ма ко ји про тив ре че ду ху и нор ма ма 
пре ам бу ле Уста ва не мо гу би ти ре ги стро ва не (члан 141, став 3).

У го то во ре во лу ци о нар ној од лу ци у слу ча ју Ke sa va nan da Bha ra ti v. 
Sta te of Ke ra la из 1973. го ди не Вр хов ни суд Ин ди је је за кљу чио да је пре ам-
бу ла са став ни део уста ва, па оту да и ње но прав но оба ве зу ју ће деј ство. Та кво 
прав но гле ди ште под ра зу ме ва да се пре ам бу ла мо же ме ња ти је ди но под 
усло вом да се не ме ња ју ње не основ не од ли ке. Јер, пре ма ста ву су да, гра ђе-
ви на ин диј ског уста ва је за сно ва на на основ ним еле мен ти ма из ра же ним у 
Пре ам бу ли. Уко ли ко не ки од тих еле ме на та бу де по ме рен струк ту ра не ће 
оп ста ти и то би по сред но зна чи ло да је про ме њен и устав, бу ду ћи да не би 
био са чу ван ње гов из вор ни иден ти тет.49

Прем да је кла сич на устав но прав на те о ри ја Фран цу ске чвр сто ста ја ла 
на гле ди шту да пре ам бу ла ни је део уста ва, од лу ком Устав ног са ве та из 1971. 
го ди не пре ам бу ли је при зна та прав но оба ве зу ју ћа сна га, као не за ви сном 
прав ном из во ру људ ских пра ва. На и ме, Устав Пе те фран цу ске ре пу бли ке из 
1958. го ди не ни је пред ви део ка та лог људ ских пра ва, већ је у ње го вој пре ам-
бу ли из ра же на при вр же ност Де кла ра ци ји о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на из 
1789. и пре ам бу ли Уста ва Че твр те фран цу ске ре пу бли ке из 1946. го ди не. 
На кнад но, устав ном ре ви зи јом, пре ам бу ла се по зи ва и на По ве љу о жи вот ној 
сре ди ни из 2004. го ди не. На тај на чин, од лу ком Устав ног са ве та ство рен је 
„блок устав но сти“ (bloc de con sti tu ti on na lité) као ме ри ло за кон тро лу устав-
но сти, ко ји по ред нор ма тив ног де ла Уста ва од 1958. го ди не об у хва та Де кла-
ра ци ју пра ва чо ве ка и гра ђа ни на из 1789, основ не прин ци пе при зна те за ко ни-
ма Ре пу бли ке, прин ци пе по себ но нео п ход не у да на шњем вре ме ну (по бро ја ни 
у пре ам бу ли Уста ва од 1946) и прин ци пе устав не вред но сти, као и По ве љу 
о жи вот ној сре ди ни из 2004.50

Устав ни суд Бо сне и Хер це го ви не је утвр дио прав ну оба ве зност пре ам-
бу ле Уста ва ко ја са др жи основ не прин ци пе на ко ји ма тре ба да по чи ва дру-
штве но уре ђе ње Бо сне и Хер це го ви не.51 То се пре све га од но си на еко ном ски 
(при ват на сво ји на и тр жи шна еко но ми ја) и по ли тич ки си стем (плу ра ли зам, 

49 Ar man Ha bib, “Pri macy and ef fi cacy of pre am ble pro po si ti ons in In dia and Ban gla desh”, 
In ter na ti o nal Jo ur nal of Law and Ma na ge ment, 6/2016, 665

50 Pi er re Pac tet, Fer di nand Mélin-So uc ra ma nien, Dro it con sti tu ti on nel, Pa ris 2009, 536-539.
51 Od lu ka US BiH U 5/98-III 1. jul 2000.
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де мо крат ски ор га ни вла сти, људ ска пра ва и сло бо де), али се њо ме од ре ђу ју 
и но си о ци су ве ре ни те та, а то су кон сти ту тив ни на ро ди.52 Оту да, устав но-
прав ни прин ци пи из пре ам бу ле има ју исту прав ну сна гу као и све дру хе 
од ред бе Уста ва Бо сне и Хер це го ви не.53

Про цес ин те р на ци о на ли за ци је људ ских пра ва је до при нео да уста ви 
упу ћу ју на ме ђу на род не из во ре људ ских пра ва, а уста во твор ци то че сто чине 
упра во у пре ам бу ли уста ва. У нај ве ћој ме ри, реч је о уста ви ма африч ких 
др жа ва. Од пре ам бу ла ко је упу ћу ју на ме ђу на род но пра во, две тре ћи не њих 
на во де Уни вер зал ну де кла ра ци ју о људ ским пра ви ма.54 На дру гом ме сту је 
Африч ка по ве ља о људ ским и гра ђан ским пра ви ма из 1981. го ди не. Као при мер 
мо же би ти из дво је на пре ам бу ла Уста ва Бо сне и Хер це го ви не ко ја се по зи ва 
на Уни вер зал ну Де кла ра ци ју о људ ским пра ви ма, Ме ђу на род не пак то ве о 
гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, од но сно о еко ном ским, со ци јал ним и 
кул тур ним пра ви ма, и на Де кла ра ци ју о пра ви ма ли ца ко ја при па да ју на цио-
нал ним или ет нич ким, вер ским и је зич ким ма њи на ма.

Ни је не у о би ча је но, ма да до ста ре ђе, пре ам бу ле уста ва упу ћу ју и на на-
ци о нал не из во ре пра ва (Азер беј џан, Ба хре ин, Бу рун ди, Га бон, Ви јет нам).55 
При ме ра ра ди, Пре ам бу ла Устав Га бо на (1991) по зи ва се на На ци о нал ну 
по ве љу о сло бо да ма из 1990. го ди не, док се Пре ам бу ла Уста ва Су да на (2005) 
упу ћу је на ми ров ни спо ра зум за кљу чен у ја ну а ру 2005. под окри љем уста ва 
из 1998. го ди не.

2. ФУНК ЦИ ЈЕ ПРЕ АМ БУ ЛЕ УСТА ВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Са гле да но са ста но ви шта фор мал них обе леж ја, пре ам бу ла Уста ва Ре пу-
бли ке Ср би је је сте уо би ча је не ду жи не, прем да би се мо гло ре ћи да се свр ста-
ва у ред кра ћих пре ам бу ла.56 Текст пре ам бу ле прет хо ди на зи ву са мог ак та 
(устав). Та чи ње ни ца је, пре ма кла сич ној док три ни устав ног пра ва, до вољ на 

52 Go ran Mar ko vić, „Ustav Bo sne i Her ce go vi ne“, Da mir Ba no vić, Sa ša Ga vrić (ur.), Dr ža va, 
po li ti ka i druš tvo u Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo 2011, 59.

53 Ne dim Ade mo vić, Jo seph Mar ko, Go ran Mar ko vić, Ustav no pra vo Bo sne i Her ce go vi ne, 
Sa ra je vo 2012, 34.

54 J. Fro si ni (2012), 31.
55 Ibid., 33-34.
56 Текст пре ам бу ле Уста ва Ре пу бли ке Ср би је гла си: „По ла зе ћи од др жав не тра ди ци је 

срп ског на ро да и рав но прав но сти свих гра ђа на и ет нич ких за јед ни ца у Ср би ји, по ла зе ћи и 
од то га да је По кра ји на Ко со во и Ме то хи ја са став ни део те ри то ри је Ср би је, да има по ло жај 
су штин ске ау то но ми је у окви ру су ве ре не др жа ве Ср би је и да из та квог по ло жа ја По кра ји не 
Ко со во и Ме то хи ја сле де устав не оба ве зе свих др жав них ор га на да за сту па ју и шти те др жав-
не ин те ре се Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји у свим уну тра шњим и спољ ним по ли тич ким од но-
си ма, гра ђа ни Ср би је до но се“.
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да се за кљу чи да пре ам бу ла не ма прав но деј ство. Ипак, има ју ћи у ви ду са-
вре ме не трен до ве у упо ред ном устав ном пра ву, као и све ве ћи број при ме ра 
упо тре бе пре ам бу ле у устав но суд ском од лу чи ва њу, о прав ном до ма ша ју 
пре ам бу ле Уста ва Ре пу бли ке Ср би је мо гу ће је го во ри ти тек по сле све о бу-
хват не ана ли зе ње не са др жи не и функ ци ја ко је из ње про из ла зе.

Сам по че так пре ам бу ле ука зу је на то да је уста во тво рац на сто јао да обез-
бе ди сна жан ле ги ти ма циј ски основ за до но ше ње уста ва. Оту да, ле ги ти ма циј-
ска функ ци ја пре ам бу ле је из ра же на у про кла ма ци ји да је устав де ло гра ђа на, 
као но си о ца су ве ре но сти, и да је ње го во до но ше ње за сно ва но на др жав ној тра-
ди ци ји срп ског на ро да и рав но прав но сти свих гра ђа на и ет нич ких за јед ни-
ца. Под сна жним ути ца јем вла да ју ћег трен да о пре ва зи ђе но сти на ци о нал не 
др жа ве и при ма та кон цеп та гра ђан ске су ве ре но сти, уста во тво рац је ука зао 
на рав но прав ност свих гра ђа на и ет нич ких за јед ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји. 
У скла ду са тим, у пре ам бу ли се про кла му је да је Устав де ло су ве ре не вла сти 
ко ја по ти че од гра ђа на.

Уста во тво рац је очи глед но пре тен до вао да пре ам бу ли обез бе ди сна жну 
ин те гра тив ну функ ци ју. Ме ђу тим, она је јед но стра но по ста вље на и са мо 
де лом оства ру је уста во твор че ву на ме ру. Пре ам бу ла не дво сми сле но по твр-
ђу је да је Ко со во и Ме то хи ја са став ни део Ср би је. Ипак, Уста вом се јам чи 
су штин ска ау то но ми ја По кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, прем да у вр ше њу 
уста во твор не вла сти ни је уче ство ва ла до ми нант на ве ћи на ста нов ни ка те 
по кра ји не ал бан ске на ци о нал но сти. Са ста но ви шта ал бан ске на ци о нал не 
ма њи не, са др жи на пре ам бу ле има дез ин те гра тив но деј ство. Бу ду ћи да се 
ни су са гла си ли са та квим по ло жа јем Ко со ва и Ме то хи је, јед но стра но су 
про гла си ли не за ви сност 2008. го ди не и до не ли свој устав.

Дез ин те гра тив но деј ство пре ам бу ле уста ва се из ра жа ва и у од но су на 
Ау то ном ну по кра ји ну Вој во ди ну. Ма да се Ре пу бли ка Ср би ја де цен тра ли зу је 
по ли ни ји две ау то ном не по кра ји не, у пре ам бу ли је по ме ну та са мо јед на од 
њих и то са по себ ним ста ту сом „су штин ске ау то но ми је“. Пре о ста је да се за-
кљу чи да Вој во ди на има ста тус „не су штин ске“ ау то но ми је.57 Да пре ам бу ла, 
па та ко и Устав Ре пу бли ке Ср би је у це ли ни, ни су оства ри ли сна жну ин те-
гра тив ну функ ци ју све до чи ре зул тат уста во твор ног ре фе рен ду ма из 2006. 
го ди не на ко ме је нај ма ња из ла сност гра ђа на би ла, уко ли ко се из ра зу мљи-
вих раз ло га за не ма ри Ко со во и Ме то хи ја, упра во на те ри то ри ји Вој во ди не 
и то ис под 50%.

57 О те ри то ри јал ној ау то но ми је Вој во ди не вид. Дар ко Си мо вић, „Да ли је те ри то ри-
јал на ау то но ми ја Вој во ди не део устав ног иден ти те та Ср би је“, Збор ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2019, 803-832; Сло бо дан Ор ло вић, „Нај ви ши прав ни ак ти у 
ау то но ми ји Вој во ди ни“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2014, 257-
287.
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Из још јед ног угла са гле да но, ин те гра тив на функ ци ја пре ам бу ле има 
огра ни че ни до ма шај. На и ме, уста во тво рац је са др жи ну пре ам бу ле по ста-
вио јед но ди мен зи о нал но, стре ме ћи ис кљу чи во ка од ре ђи ва њу те ри то ри-
јал ног иден ти те та др жа ве. Ме ђу тим, из о ста ло је иден ти фи ко ва ње дру гих 
вред но сти ко је би мо гле да осна же ле ги ти ма циј ску и ин те гра тив ну функ-
ци ју пре ам бу ле. Та кво опре де ље ње уста во твор ца ни је оста ло не за па же но 
ни ме ђу стра ним ау то ри ма ко ји су са упо ред но прав ног ста но ви шта ана ли-
зи ра ли фе но мен устав них пре ам бу ла. Са гла сно јед ном ис тра жи ва њу ко је 
се за сни ва на њи хо вој са др жи ни, пре ам бу ла Уста ва Ре пу бли ке Ср би је се 
на ла зи на пе том ме сту нај ма ње ли бе рал них.58 Ко ли ко је то по ра жа ва ју ће за 
уста во пи сце из 2006. го ди не, нај сли ко ви ти је је са гле да ти на осно ву ре зул-
та та ис тра жи ва ња ко ји ука зу ју на то да се пре ам бу ла Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је на ла зи иза пре ам бу ла уста ва Се вер не Ко ре је, Ки не, Ви јет на ма и 
Ни ка ра гве. На из ра зи ту скром ност са др жи не пре ам бу ле Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је ука за но је и у хр ват ској ли те ра ту ри, уз обра зло же ње да је у њој 
на ве де на са мо др жав на тра ди ци ја срп ског на ро да, без би ло ка квог спо миња-
ња вр ло ду ге др жа во твор не и устав не ба шти не срп ског на ро да од по чет ка 
XIX ве ка.59

Пре ам бу ла Уста ва Ре пу бли ке Ср би је има нор ма тив ну функ ци ју, јер се 
апо стро фи ра устав на оба ве за свих др жав них ор га на да за сту па ју и шти те 
др жав не ин те ре се Ср би је на Ко со ву и Ме то хи ји. Прав но оба ве зу ју ћи ка рак-
тер пре ам бу ле ја сно про из ла зи и из устав них од ре да ба о вр ше њу ре ви зи о не 
вла сти. На и ме, пре ам бу ла се, уз још шест ка те го ри ја устав них од ред би, 
ме ња по те жем ре ви зи о ном по ступ ку ко ји под ра зу ме ва одр жа ва ње ре фе рен-
ду ма.60 Да кле, пред ви ђа ју ћи по себ ну устав но прав ну за шти ту пре ам бу ли, 
уста во тво рац је на гла сио и ње ну устав но прав ну ре ле вант ност.

Ана ли за ње не са др жи не на во ди на за кљу чак да до ми ни ра сим бо лич ка 
функ ци ја пре ам бу ле Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Без об зи ра на то што она 
са др жин ски не пру жа ни шта но во у од но су на нор ма тив ни део уста ва, у њој 
се све ча ним то ном на гла ша ва да је Ко со во и Ме то хи ја са став ни део Ре пу-
бли ке Ср би је. У при лог тој те зи се мо же на ве сти чи ње ни ца да је у кам па њи 
ко ја је прет хо ди ла ње го вом усва ја њу, не дво сми сле но апо стро фи ра но да се 
но ви устав до но си да би се по кра ји на Ко со во и Ме то хи ја са чу ва ла у окви ру 
Ре пу бли ке Ср би је. Да кле, из у зев сим бо лич ке, све дру ге функ ци је пре ам бу ле 
су под ре ђе не на сто ја њу уста во пи сца да у пре ам бу ли на гла си те ри то ри јал ни 
иден ти тет др жа ве и зна чај ње го вог очу ва ња.

58 D. Law (2016), 212. 
59 B. Vu kas (2013), 1246.
60 Vid. Dar ko Si mo vić, „Ustav na ri gid nost i apo ri je re vi zi o ne vla sti u Re pu bli ci Sr bi ji“, Edin 

Šar če vić, Dar ko Si mo vić (ur.), Re vi zi o na vlast u Sr bi ji, Sa ra je vo 2017, 63-89.



3. ЗА КЉУ ЧАК

За пре ам бу лу уста ва се мо же ре ћи да је фе но мен ко ји се на ла зи на раз-
ме ђи пра ва и по ли ти ке. Ме ђу тим, за раз ли ку од нор ма тив ног де ла уста ва 
ко ји тре ба да оства ри пре вас ход но прав ну функ ци ју кон сти ту и са ња и огра-
ни че ња др жав не вла сти, ма да ни је ис кљу че но да устав ни текст има и дру ге, 
ван прав не при ме се, пре ам бу ла пр вен стве но оства ру је со ци о ло шке фун ци је, 
а са мо из у зет но, и то знат но ре ђе, има прав но оба ве зу ју ће деј ство. Прем да 
јој се не мо же оспо ри ти устав но прав на ре ле вант ност, ње на прав на функ ци ја 
се углав ном сво ди на уло гу по моћ ног сред ства при ли ком ту ма че ња не ја сних 
устав них нор ми.

Упо ред но прав на ана ли за је по све до чи ла да се пре ам бу ле ме ђу со бом 
зна чај но раз ли ку ју у по гле ду са др жи не и функ ци ја ко је оства ру ју. Ипак, 
до ми ни ра ју сим бо лич ка и ле ги ти ма циј ска функ ци ја пре ам бу ле. За пра во, и 
пре о ста ле со ци о ло шке функ ци је (ин те гра циј ска, иде о ло шка, еду ка тив на и 
про грам ска) су на по сре дан на чин у ве зи са сим бо лич ком и ле ги ти ма циј ском 
функ ци јом, јер до при но се да оне бу ду уна пре ђе не и осна же не или, ни је ис-
кљу че но чак ни то, де вал ви ра не и осла бље не. До дај мо још и то да је, ком па-
ра тив но са гле да но, при ме тан тренд афир ми са ња прав не функ ци је пре ам бу-
ле, бу ду ћи да ра сте број (устав них) су до ва ко ји су се у сво јим од лу ка ма 
по зи ва ли на са др жај пре ам бу ле уста ва.

Пре ам бу лу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од ли ку је пр вен стве но сим бо лич ка 
функ ци ја. Дру ге со ци о ло шке функ ци је су очи глед но под ре ђе не на сто ја њу 
уста во пи сца да, због зна ча ја очу ва ња те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ве, 
на гла си да је по кра ји на Ко со во и Ме то хи ја са став ни део Ре пу бли ке Ср би је. 
Ме ђу тим, очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та је сте са мо јед на од вред но-
сти ко јој сва ка др жа ва стре ми. Не сум њи во, и са ма по тре ба за очу ва њем 
те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ве би би ла знат но осна же на исто вре ме ним 
на во ђе њем и дру гих по жељ них и уни вер зал них вред но сти по пут: де мо кра-
ти је, вла да ви не пра ва, со ци јал не прав де, људ ског до сто јан ства, сло бо де, јед-
на ко сти, рав но прав но сти или људ ских пра ва. У том сми слу, уста во пи сац није 
ис ко ри стио сав по тен ци јал ко ји пру жа пре ам бу ла као еле мент струк ту ре 
уста ва, јер је ње ну са др жи ну свео ис кљу чи во на од ре ђи ва ње те ри то ри јал ног 
иден ти те та др жа ве.

Бу ду ћи да има устав но прав но ре ле ван тан са др жај, мо же се за кљу чи ти 
да је пре ам бу ла Уста ва Ре пу бли ке Ср би је оба ве зу ју ћег прав ног деј ства. Ме ђу-
тим, с об зи ром на то да су у пре ам бу ли по но вље не устав не оба ве зе у по гле-
ду ста ту са Ко со ва и Ме то хи је ко је са др жи и нор ма тив ни део устав ног тек ста, 
у прак си не мо гу на ста ти ди ле ме о прав ном деј ству пре ам бу ле. На и ме, осим 
до ми ни ра ју ће сим бо лич ке функ ци је, ни је по треб но ис ти ца ти и ње ну нор-
ма тив ну функ ци ју, јер пре ам бу ла Уста ва Ре пу бли ке Ср би је не ма са др жин ски 
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ка па ци тет да про ши ри до ма шај Уста ва као це ли не у од но су на ње гов нор ма-
тив ни текст. Пре ма то ме, пре ам бу ли је до де ље на уло га по ли тич ке па ро ле 
ко ја тре ба да под се ћа и опо ми ње на при мар ни мо тив за до но ше ње но вог уста-
ва, а то је те жња за очу ва њем Ко со ва и Ме то хи је у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је. 
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TheFunctionsofthePreambleoftheConstitution
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oftheRepublicofSerbia

Abstract: Con trary to the nor ma ti ve part of the con sti tu tion who se ba sic 
fun ction is of le gal cha rac ter, the pre am ble of the con sti tu tion is cha rac te ri zed 
pri ma rily by so ci o lo gi cal fun cti ons. The re are many of them, ho we ver they are 
in tert wi ned, hen ce one so ci o lo gi cal fun ction, as a ru le is tied to the ma jo rity of 
ot her so ci o lo gi cal fun cti ons. Ho we ver, it is pos si ble for cer tain fun cti ons of the 
pre am ble to be in col li sion. Ba sed on a com pa ra ti ve analysis of mo dern con sti-
tu ti ons we can di scuss the fol lo wing so ci o lo gi cal fun cti ons of the pre am ble of the 
con sti tu tion: symbo lic, le gi ti macy, in te gra ti ve, ide o lo gi cal, edu ca ti o nal and pro-
gram ma tic. Asi de from so ci o lo gi cal fun cti ons, the pre am ble can al so ha ve, alt ho ugh 
mo re ra rely, a le gal fun ction. With re spect to the pre am ble of the Con sti tu tion of 
the Re pu blic of Ser bia, its con tent is di rec ted at esta blis hing the ter ri to rial iden tity 
of the co un try. In that sen se, it can be con clu ded that the symbo lic fun ction of the 
pre am ble of the Con sti tu tion is mo re do mi nant. Alt ho ugh in its con tent it do es not 
of fer anything new in re la tion to the nor ma ti ve part of the con sti tu tion, it an no-
un ces in a ce le bra tory to ne, that Ko so vo and Me to hi ja are an in te gral part of the 
Re pu blic of Ser bia.

Keywords: con sti tu tion, pre am ble, Re pu blic of Ser bia, Ko so vo and Me to hi ja.
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