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РЕЧ УРЕДНИКА

Зборник који је пред нама садржи радове саопштене на скупу 
под насловом „Државни поредак: сувереност у времену глобализације“ 
који је одржан 8. и 9. фебруара 2019. године у Српској академији наука 
и уметности у организацији Одбора за филозофију и друштвену тео-
рију Одељења друштвених наука САНУ. Овај скуп је последњи у низу 
од пет скупова у оквиру циклуса „Стратешки правци развоја Србије у 
XXI веку“ који захвата кључне области од стратешког значаја за сва-
ко уређено и просперитетно друштво. Претходни скупови и пратећи 
зборници, посвећени образовању, науци, култури и економији, заједно 
са овим скупом представљају целину која сведочи о томе како је део 
српске елите видео и разумео ове области и која је решења предлагао 
за проблеме са којима се оне данас суочавају. Самим тим, зборници 
произашли из ових скупова могу да се схвате и као својеврсно сведо-
чанство о Србији на почетку XXI века.

Циклус ће већ следеће године бити поновљен истим редоследом 
области, чиме ће се, уколико успе да одржи континуитет, добити увид у 
промене не само у поменутим областима у распону од пет година већ и 
слика о временској динамици тих промена из којих би се могло наслу-
тити да ли је реч о осмишљеном правцу њиховог развоја или, пак, о не-
систематском и хаотичном лутању без јасно постављених дугорочних 
циљева.

Сада, када је први круг овог циклуса завршен, јасно се указује 
међусобна повезаност области које су у њему разматране. Није могуће 
говорити о култури и науци без образовања, нити је могуће о овим об-
ластима говорити без економске компоненте. Најзад, оно што све ове 
области обједињује је, у добром и лошем смислу, оквир државе без којих 
оне не могу да буду уређене на ефикасан начин, нити је могућа њихова 
продуктивна комплементарност. Имајући ово у виду, чини се да је овај 
последњи скуп који је посвећен државном поретку, са нагласком на су-
веренитет у времену глобализације, сажео и јасно артикулисао већину 
проблема који су констатовани на претходним скуповима.

Садашње време је, као што се често наглашава, време транзиције. 
При том се у највећем броју случајева има у виду транзиција из јед-
ног друштвеног и економског система у други, кроз који су пролазиле
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и пролазе земље Источне Европе. Ово јесте време транзиције али, ре-
као бих, време глобалне цивилизацијске транзиције која није географ-
ски одређена, нити ју је могуће свести на економске и уско политичке 
промене. Налазимо се пред завршетком једне епохе чији су трагови и 
даље у нашем сећању али новонастало окружење их више не препо-
знаје. Налазимо се пред назнакама нове епохе чије обрисе назиремо, 
али их не разумемо. Променама су захваћени не само свакодневни жи-
вот већ и вредносни систем, однос према традицији, разумевање ис-
торије, однос према држави и њеном суверенитету. Доскорашњи ци-
вилизацијски оквир је радикално напуштен, а нови још није створен. 
Налазимо се у „ничијем“ простору са нејасним координатама, у скраће-
ном временском хоризонту у коме су сви обрасци традиционалног по-
нашања, вредновања и односа релативизовани. Укратко, налазимо се у 
нестабилној тачки пресека различитих историјских, економских, вред-
носних и технолошких вектора чије нам путање нису довољно јасне.

Иако није екплицирано на овај начин, стање описано у прет-
ходном параграфу било је могуће уочити и на досадашњим скупови-
ма. Тако је, на пример, скуп посвећен образовању указао на упадљи-
ве нејасноће када су у питању циљеви образовања у Србији, уз јасне 
закључке да смо сведоци деградације образовних стандарда. То је, 
међутим, тек део шире слике глобалних промена не само код нас, већ и 
у свету. Скуп посвећен науци показао је несналажење и неразумевање 
глобалног положаја науке и њене суштинске повезаности са образо-
вањем, али и са ширим геостратешким контекстом у коме се она схвата 
инструментално, са јасним политичким импликацијама поткрепљеним 
знатним финансијским средствима. Скуп на коме су размотрени про-
блеми културе у Србији, иако је његов фокус био на идентитетским ас-
пектима културе, остао је, чини се, недоречен не само због тога што не 
постоји јасна свест о значају културе у поменутим глобалним преви-
рањима већ и због саме природе ове области чије су границе флуидне, 
а сам појам недовољно прецизно одређен. Најзад, на скупу посвећеном 
економији разматрани су проблеми запослености у Србији са јасним 
назнакама радикалних промена на глобалном тржишту рада. Био је то 
скуп који је, чини се, најјасније указао на глобалне промене које су у 
току, са последицама које ће захваљујући новим технологијама у непо-
средној будућности у потпуности изменити цивилизацијски контекст.

Ако је претходна констатација о томе да се налазимо у транзицији 
епоха тачна, онда је разумљива симултаност промена у областима об-
разовања, науке, културе и економије, са једне стране, и релативизација 
концепта државе са друге стране. Традиционално схваћена држава је 
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оквир у коме се у пресеку јавних интереса одређене заједнице форму-
лише не само дневна и дугорочна политика у ужем смислу те речи, већ 
и све њене пратеће компоненте као што су образовање, наука, култура 
и економија, али и вредносни систем. Релативизацијом појма државе, а 
пре свега њеног суверенитета, нестају јасно омеђене границе интереса 
једне заједнице који се, често индукованом конфузијом, представљају 
као превазиђени, ретроградни и штетни по саму заједницу. Имајући то 
у виду, постаје јасније несналажење у свим сферама јавног интереса јер 
он сам постаје нејасан.

Ипак, глобализација је неизбежан процес јер је технолошки на-
предак укинуо просторне и временске границе. Све се наизглед оди-
грава у садашњем тенутку, без обзира на географске координате, што је 
новина коју досадашња историја не познаје. У таквом окружењу проток 
капитала, слободна тржишта, укидање свих могућих баријера, широко 
културно прожимање и тренутна комуникација изгледају као неслуће-
ни цивилизацијски напредак. И заиста, из такве перспективе држав-
ни суверенитет се чини анахроним и непотребним. Али, то је заблуда 
далеко опаснија од многих заблуда којима у ближој и даљој прошло-
сти нисмо одолели. Не постоји слободан проток капитала, не постоје 
универзално слободна тржишта, а културно прожимање је најчешће 
једносмерно и неретко наметнуто. Наводне предности глобализације 
инструментализоване су непроменљивом суштином политичког и гео-
стратешког деловања које је мотивисано интересима крупног капитала. 
Отуда не треба да нас изненади ако се прети санкцијама државама које 
у свом интересу ограничавају тржиште великим светским компанијама 
или постављају услове којим бране своје уже и шире интересе.

Релативизацијом појма државног суверенитета ствара се псеудо-
правни оквир за несметани продор на циљана тржишта, али и могућ-
ност меког или тврдог усмеравања њиховог унутрашњег устројства у 
кључним сегментима који су били предмет претходних скупова у ок-
виру овог циклуса. Стога, када је реч о Србији, не треба да чуди драс-
тична деградација образовања, одвраћање од фундаменталних истра-
живања у науци и усмеравање на практичне технолошке иновације, 
одсуство дугорочне стратегије у култури и систематско затирање уста-
нова културе, деиндустријализација и довођење „страних инвеститора“ 
чији профит не остаје у земљи итд.

Радови саопштени на скупу и објављени у овом зборнику, иако 
сви обрађују проблеме суверенитета у времену глобализације, могу се 
поделити у две тематске целине. У првој се разматрају политички и гео-
стратешки аспекти, док је друга целина посвећена правним аспектима
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суверенитета и глобализације. Тиме шеснаест радова који чине овај 
зборник у великој мери покрива такорећи све аспекте проблема држав-
ног суверенитета и његове угрожености глобализацијом.

Желео бих, на крају, да се захвалим свим учесницима који су 
својим излагањима допринели да овај скуп, а самим тим и овај збор-
ник, добију јасан тематски фокус. Организатори скупа дугују посебну 
захвалност проф. Ратку Марковићу на драгоценим сугестијама када је 
реч о избору појединих проблема које би скуп требало да обухвати. 
Најзад, овом приликом желим да се захвалим проф. Драгану Симеуно-
вићу без чијег ентузијазма и несебичне помоћи организација овог ску-
па не би била могућа.

Александар Костић
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РЕЧ ВЛАДИМИРА С. КОСТИЋА
ПРЕДСЕДНИКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ

НАУКА И УМЕТНОСТИ

Поштовани председниче Академије наука и уметности Републике 
Српске, поштовани часници и чланови Српске академије наука и умет-
ности (САНУ), поштовани учесници овога скупа, госпође и господо,
данашњи скуп је сам по себи кристално јасан. Имате наслове, имате пре-
даваче: међутим, иза овог скупа крије се једна мала прослава, рекао бих 
један мали успех, или још боље успех амбициозне жеље која је пре шест, 
седам година (а сведок сам тог пута од самог почетка) започела у једном 
одбору Одељења друштвених наука. Идеја је била једноставна: САНУ 
има обавезу да буде присутна у сагледавању актуелног, савременог тре-
нутка у различитим областима нашег живота. Примерено, јер смо дефи-
нисани као највиша установа у области науке и културе, али се границе 
које би дефинисале те велике области заправо прилично преплићу, оне 
су некада нејасне, а једне без других дефинитивно не могу. И тада је била 
идеја да се направи први циклус, заправо нешто што би се сваке године 
одигравало у оквиру циклуса, чули сте од академика Александра Кос-
тића о чему се ради, који би обухватио пет великих области, и то овим 
редом: образовање, наука, култура, економија и државни поредак, са из-
весним фокусима у свакој од ових области, наравно.

Да ли смо када смо циклус започели са темом образовања веровали 
да ћемо успети? Да будемо искрени, постојала је између конференција 
посвећених образовању и науци једна латенца од преко годину дана. 
Тада се јавио мали црв сумње да ћемо негде посустати, јер је прилично 
тешко координисати све оне који су у овом науму учествовали; међутим, 
некако смо се тргли, састанци су се одржавали после тога један за дру-
гим и за сваком од конференција, што сматрам посебно значајним, оста-
ли су писани трагови. И ми данашњим, односно и сутрашњим скупом 
заправо затварамо први круг, први циклус. Свих пет тема је обрађено. 
Али, обрађено је само у првој итерацији. Идеја је заправо да ми наста-
вимо без икакве паузе и да се поново, после пет година, вратимо на тему 
образовања, па потом науке, и тако редом, остављајући и даље писане 
трагове шта су неки мислећи људи у Србији сагледавали када су у пи-
тању ови заиста кључни аспекти живота наше заједнице.
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Друго питање које се овде поставља је да ли је Академија била 
у стању да сама изнесе овакав подухват? Не, није. И то САНУ од са-
мог почетка није ни крила. Академија то може да уради само уз помоћ 
озбиљних људи који се овим проблематикама баве и који о њима знају 
врло често и више од нас, односно наших чланова који су у блиским 
областима. Према томе, понудили смо простор да људи који одређене 
проблеме разумеју, о томе проговоре. Ово што изговарам може се про-
верити по списковима предавача. Други предуслов који смо постави-
ли је да они који учествују у тим симпозијумима не буду нужни исто-
мишљеници. Због чега би се истомишљеници окупљали, једни другима 
говорили оно у чему се међусобрно слажу и због чега се међусобно 
препознају? Покушали смо да успоставимо једну просвећенију форму 
дијалога и један од комплимената организаторима ових скупова, ако 
могу ја да га дам као човек који је чак и од извесних учесника овог 
симпозијума дефинисан као „тек медицинар“, је да су и дијалози након 
предавања остали записани – да се ауторизују и да се види шта су људи 
који знају о чему говоре (а мислим да свако ко данас и сутра учествује 
зна о чему говори) изрекли у САНУ, где се нису слагали, где су биле 
евентуалне границе одређених неспоразума и како су они превазила-
жени. Мислим да је и то лековито за наше друштво – дијалог је очи-
то могућ, без међусобног вређања и унижавања. Ја сам почео да губим 
наду да је тако нешто могуће, али на вама је да докажете да то јесте и 
да је ово само моја старачка мрзовоља.

Госпође и господо, за ову врсту ваше активности најтоплије вам 
се захваљујемо, јер помажете не само Академију, већ и ширу заједницу 
у разумевању кључних проблема. Ја вам се, кажем, захваљујем, али вас 
и уверавам да, без обзира шта ће бити у будућности, ова идеја остаје 
једна од кључних активности Академије, јер на тај начин ми још увек 
имамо неку врсту непрекинуте пупчане врпце са реалношћу. И на ово-
ме ће сви који се будемо и ако се будемо питали, истрајавати. Органи-
заторима честитам на свему што се овде данас догађа, али указујем да 
је и раније било неколико кључних састанака у САНУ. Ти састанци су 
имали за циљ да покушају да предвиде шта то будућност доноси сви-
ма нама? Нажалост, није било много заинтересованих. Када смо пак 
правили скупове о историјским интригама, међусобним сукобима, о 
причама које су биле увек на известан начин повезане са историјским 
тајнама и сенкама, сала је готово по правилу била испуњена. Негде смо 
колективно престали да будемо способни да се суочавамо са кључним 
питањима и проблемима и да о њима озбиљно разговарамо. Стога, ово 
што ви данас радите и што су радили ваши претходници у прве четири 
теме, рекао бих да има неку врсту пионирског значаја. И за друштво у 
целини, и за саму САНУ, посебно.
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Сажетак: Рад припада категорији синтетичких радова, комбинујући знања више наука. 
Циљ рада је сазнавање да ли и како две појаве – интернационализација уставног права 
и глобализација уставног права, утичу на суверенитет држава, и да ли су наведене поја-
ве међусобно супротстављене са лошим последицама. Приступ у одређењу наведених 
појава је синтетички, не аналитички, односно без претензија анализирања појмова, већ 
коришћењем преовлађујућег схватања ова два појма. Први део је апстрактан, уопш-
тен, појаве се приказују у најосновнијим карактеристикама. Други део рада је конци-
пиран кроз приказивање примера који адекватно илуструју опште поставке првог дела. 
Окосница рада је на становишту да је интернационализација правна категорија и да 
глобализација није правна појава, али оставља последице на право. Закључак рада је 
да суверенитет држава није егзистенцијално угрожен ни интернационализацијом нити 
глобализацијом. Суверенитет је ограничен у оној мери у којој то саме државе одреде.

Кључне речи: суверенитет, интернационализација, глобализација, уставно право, људ-
ска права, Европски суд за људска права, Венецијанска комисија

Увод

Поставка теме овог рада упућује на ривалски однос насловљених 
појава – интернационализације и глобализације уставног права. Избор 
за сагледавање и укрштање два насловљена феномена потекао је из ос-
новне теме научног скупа – сагледавања државног поретка, односно 
питања суверенитета и контроле које савремене државе имају у односу 
на свој суверенитет као есенцијално обележје државности, као summa 
potestas и suprema potestas.1

Државе савременог света подвргнуте су истовремено процесима 
који су осмишљени, планирани, руковођени, контролисани и онима који 
нису институционализовани, делују релативно самостално и теже се 
контролишу, до тога да се уопште не контролишу, односно да их је немо-
гуће контролисати. Описани процеси речником права означавају се као 
интернационализација уставног права и глобализација уставног права.

1 F. H. Hinsley, Sovereignty, Cambridge University Press, 1986, стр. 121–122; P. W. Ward, 
Sovereignty: A Study of Contemporary Political Notion, Routledge, 2010 (прво из-
дање 1928), стр. 67–68; C. H. McIlwain, Constitutionalism and the Changing World, 
Cambridge University Press, 1939, стр. 82; J. Crawford, The Creation of States in 
International Law, Oxford University Press, 2006, стр. 32–33.
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Но, на самом почетку неопходно је одредити њихово значење, од-
носно основне појмовне одреднице термина интернационализације и 
глобализације уставног права.

Основна обележја појмова интернационализација и 
глобализација уставног права

Појам интернационализације често се сусреће у савременој лите-
ратури. Окупља пажњу теоретичара различитих научних усмерења у 
домену хуманистичких и правних наука.2 Заједничко обележје савре-
мених текстова о интернационализацији је модернистички тон, образ-
лагање појаве као нове, савремене последице убрзања живота, смањења 
света.3 Овако екстензивно поимање усмерава ка феномену глобализа-
ције, губећи тиме оштрицу разлике између појава које су правног по-
рекла и оних које нису последица правних правила.

Процес интернационализације уставног права јесте правни фено-
мен, односно појава која се одвија унутар права и правностварајућом 
техником. Полазећи од овако опредељеног карактера, долазимо до саз-
нања да интернационализација није нов појам нити појава већ напро-
тив, појава која настаје са појавом међународног јавног права, у чијој 
је правној природи ограничавање суверености држава.4 Међународно 

2 H. Tourard, L’internationalisation des Constitutions nationales, Paris 2000; R. Goy, 
Sur l’origine extranationale de certaines constitutions, у: Droit constitutionnel, Paris/
Montchrestien 2000, стр. 37–43; D. Maus, L’influence internationale sur l’exercice du 
pouvoir constituant, у: Le nouveau constitutionnalisme, Paris 2001, стр. 87–102; N. 
Maziau, Les constitutions internationalisées: aspects théoriques et essai de typologie. Le 
point de vue hétérodoxe du constitutionnaliste, Revue Generale de Droit International 
Public, 2002–3, стр. 549–579; V. S. Vereshchetin, New Constitutions and the Old Problem 
of the Relationship between International Law and National Law, European Journal of 
International Law, 7/1996, стр. 29–41; W. C. Chang, J. R. Yeh, Internationalization of 
constitutional law, у: Michael Rosenfeld, Andras Sajo (eds), The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law, Oxford 2012.

3 Међународна академија за уставно право (l’Académie internationale de droit 
constitutionnel) континуирано се бави темом интернационализације, одржава 
семинаре, курсеве, публикује радове; објавила тематски број Recueil des Cour, 
L’internationalisation du droit constitutionnel, Recueil des Cours Academie de Droit 
International, 2007.

4 B. Mirkine-Guetzvitch, Droit international et droit constitutionnel, Recueil des Cours 
Academie de Droit International, 38/1931-IV, стр. 367–465; B. Mirkine-Guetzvitch, Droit 
constitutionnel international, Paris, 1933; Boris Mirkine-Guetzvitch, Le droit constitutionnel 
dans ses rapports avec le droit international, Paris 1932; B. Mirkine-Guetzvitch, Les tendances 
internationales des constitutions modernes, Revue Generale de Droit International Public, 
3–4/1948, стр. 375–386; G. Scell, Le droit constitutionnel international, у: Mélanges Carré 
de Malberg, Paris 1933; P. de Visscher, Les tendances internationales des constitutions 
modernes, Recueil des Cours Academie de Droit International, 80/1952-I; L. Delbez, Le 
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право почива на неопходности држава да међусобно сарађују, на не-
опходности да се међусобни односи регулишу правним правилима, а 
узајамни односи неминовно доводе до добровољног одрицања од дела 
суверенитета.5

Утицај међународног права, имплементација међународноправ-
них постулата у уставно право, те потом и у целокупан правни поредак 
једне државе, може се назвати интернационализацијом уставног пра-
ва, односно у екстензивнијем исказу интернационализацијом правног 
поретка.6 Утицај међународног права на уставно право појављује се, у 
најширем смислу, у виду преношења принципа и вредности око којих 
државе постигну договор на међународном нивоу или удружене у 
међународне организације. Овај аспект интернационализације може 
бити аутономан у оној мери у којој државе амалгамирају вредности 
међународне заједнице, односно начела појединих међународних орга-
низација у чијем су чланству и претачу их у своје националне вреднос-
ти.7 Други појавни облик је интернационализација уставног права, као 
испуњење обавеза преузетих међународним нормама. Када се државе 
изричито обавежу да одређене међународне норме уграде у своје на-
ционалне правне системе, један од извора права у које се норме морају 
уградити може бити и устав. Интернационализација уставног права 
најочигледнија је у материји људских права.

Описани процес, посматран из угла међународног права, делује 
као неупитан. Конституционалисти, међутим, чешће нису апологет-
ски настројени према овом односу, полазећи са становишта да је ус-
тав највиши правни акт државе и одраз њеног суверенитета.8 Они 

concept d’internationalisation, Revue Generale de Droit International Public, I/1967, 
ss. 5–43; A. Cassese, Modern Constitutions and International Law, Recueil des Cours, 
Academie de Droit International, 192/III/1985, стр. 331–475.

5 Један од аспеката суверенитета је независност; државе су независне у одлуци о 
свим аспектима свог живота – економском, политичком или другом; исказани 
став генерисан је у Саветодавном мишљењу Сталног суда међународне прав-
де: Permanent Court of International Justice, Customs Régime Between Germany and 
Austria, Advisory Opinion, 5 Sept. 1931, параграф 12.

6 Термин интернационализација уставног права постављен је екстензивно и не 
треба га поистовећивати са интернационализацијом устава, видети: Д. Симовић, 
Интернационализација уставног права: пример Републике Србије, Зборник радова 
Правног факултета у Нишу, Volume LVII, Broj 81, 2018, стр. 15–29.

7 Савет Европе почива на три принципа: демократија, владавина права и заштита 
људских права; претпоставка за пријем у чланство ове организације је достигнути 
ниво поштовања три принципа, али и обавеза да се они унапређују.

8 Д. Симовић, op.cit.; Д. Симовић, В. Петров, Уставно право, Београд, 2018, стр. 11–
15; В. Беширевић, Пут без повратка? Од националне државе до глобалног консти-
туционализма, Правни записи, број 1, 2015, стр. 214–226.
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који нерадо гледају на процес интернационализације користе и дру-
гачији термин за ову појаву – уместо интернационализације говоре 
о денационализацији уставног права, сматрајући да се устави, умес-
то да буду симбол националног поноса и концентрат националних 
вредности, претварају у дириговане правне текстове. Као крајњи и 
најцрњи сценарио оваквих погледа осликава се крај суверенитета, од-
носно крај државе.

Из оваквог почетног става произлази питање – да ли интерна-
ционализација нарушава независност државе, тј. одриче право народу да 
сам по својој мери конципира свој највиши и најзначајнији правни акт, 
те следствено, уколико то јесте тако, ко и на који начин то чини? Другим 
речима, да ли је интернационализација наметнута или добровољна?

Становиште које ауторка овог текста дели са групацијом научни-
ка исте правне провенијенције почива на ставу да међународно и ус-
тавно право нису у ривалском односу, нити у односу у коме би циљ 
једне правне дисциплине био потирање друге.9 Интернационализација 
је добровољан и контролисан процес. Један од сликовитих и упадљи-
вих аргумента за овакав став је обрнути смер утицаја – конституцио-
нализација уставног права.10 Међународно право заокупља идеја осна-
живања вредности и постулата међународне заједнице, идеја и идеала 
који творе основ за хомогенизовање оних категорија које имају улогу 
устава међународне заједнице и који су неотуђиви и есенцијални за оп-
станак међународне заједнице.11

Критеријум који ипак јесте доминантан и суштински најважнији 
за став о добровољној интернационализацији а не наметнутој, почива 
на правностварајућој техници међународног права. Наиме, основ свих 
норми међународног права, без обзира на врсту формалног правног 
акта у коме се норме формулишу, је воља државе да се обавеже нормом 
међународног права.12 У међународном праву не постоји могућност  

9 J. Klabbers, A. Peters, G. Ulfstein, The Constitutionalization of International Law, Oxford 
University Press, 2010, стр.18.

10 Видети једно од најзначајнијих дела у овој области: J. Klabbers, A. Peters, G. 
Ulfstein, op.cit.; S. H. Cleveland,  Our International Constitution, Yale Journal of 
International Law, Volume 31, Issue 1, 2006; C. Walter, International Law in a Process of 
Constitutinalisation, у: J. Nijman, A. Nolkaemper (eds), New Perspectives on the Divide 
between National and International Law, Oxford 2007, стр. 191–214.

11 M. Belov, Global Constitutionalism and Its Challenges to Westphalian Constitutional Law, 
Bloomsbury Publishing, 2018.

12 М. Крећа, Т. Шурлан, Међународно јавно право, Београд, 2016, стр. 4; Р. Етински, 
Међународно јавно право, Београд, 2010, стр. 23; M. N. Shaw, International Law, 
Cambridge University Press, 2003, стр.5; I. Brownlie, Principles of Public International 
Law, Oxford University Press, 2003, стр. 6.
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 наметања норме којом држава није пристала да буде обавезана.13 Про-
цес настајања међународноправних норми је дуготрајан и сложен про-
цес, било да говоримо о процесу настајања норме обичајноправног 
карактера, било уговорноправног карактера. Државе имају довољно 
простора и времена да сагледају последице обавезивања међународ-
ноправном нормом и одлуче да ли желе да се обавежу. Чињеница ипак 
јесте да дуготрајан живот норме, неретко вишедеценијски, промене до 
којих може доћи у субјектима обавезивања, те општа клима у којој се 
норма примењује, могу утицати на примену и тумачење међународ-
ноправне норме. Разлика у тумачењу норме јесте простор у коме се 
наизглед појављује надмоћ међународног права над државама, те тиме 
схватање о ривалитету међународног и унутрашњег права, или у екс-
тремним схватањима, ставови да је циљ међународног права да се по-
стави као наднационално. У функционисању међународноправног сис-
тема нема органа наметања и принуде, нити обавезног правосуђа, нема 
ни тела које би могло мериторно и обавезујуће да тумачи међународно 
право. Стога, међународно право тумаче државе које га стварају, и то 
принципом већинског схватања држава које су обавезане истим угово-
ром или обичајноправним правилом. Тумачење права тако постаје сива 
зона међународног права и простор у коме фактички може доћи до 
наметања тумачења, односно на примени правног правила, супротно 
схватању онога на кога се право примењује.

Глобализација, за разлику од интернационализације, јесте савремен 
феномен.14 Научници се слажу да је време доминације глобализације за-
почето 90-их година ХХ века.15 И овај појам има своје место у различи-
тим наукама, хуманистичким, превасходно економији,  социологији и по-

13 Наведени принцип је дубоко утемељен у теорији међународног права, потврђен 
и у јуриспруденцији Сталног суда међународне правде, у предмету The Case of the 
S.S. „Lotus“ (France v. Turkey), Judgment 7 September 1927, када је креиран принцип, 
данас познат као „Lotus Principle“, да ограничења у односу на државе не могу бити 
претпостављена, односно да државе могу бити обавезане искључиво на основу 
свог изричитог пристанка.

14 Има научника који не сматрају да је глобализација савремен феномен; тако нпр.
заступа се став да се глобализација не треба везивати примарно за светско тр-
жиште, већ да је она производ империјалистичке политике држава, видети више 
у: J. Osterhammel, N. P. Petersson, Globalization: A Short History, Princeton University 
Press, 2003.

15 Неки аутори одређују 60-те године ХХ века као време настајања глобализације: 
M. B. Steger, Globalization: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2003, 
стр. 7; Малколм Вотерс сматра да, иако је реч глобално стара око 400 година, тер-
мин глобализација почиње да се појављује 60-их година ХХ века, процес глоба-
лизације постаје јасан и свеприсутан од 90-их година ХХ века, видети: M. Waters, 
Globalization: Key Ideas, Routledge, 2001, стр. 2–5.
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литикологији, као и правним, и доста дуго је заокупљао пажњу научника 
у потрази за дефинисањем и сагледавањем његовог бића. С обзиром на 
количину литературе посвећену глобализацији, овај појам добио је из-
весну популарност, постао омиљена тема или, како се то у англофоној 
литератури каже, the buzz word краја ХХ века.16

Глобализација је превасходно друштвени феномен и то опште 
друштвени феномен, а не правни, иако оставља своје последице и на 
право.17 Другачијим речима речено, гобализација се одвија у друштву, 
а не у држави, и то наднационалном друштву, односно светском, гло-
балном друштву.18 Глобализација је мултидисциплинарни процес, који 
обухвата економске процесе, политичке, културне и уопште процесе 
који се одвијају унутар међународног друштва.19

И поред почетне констатације да глобализација није правни 
појам, интернационалисти се ипак баве њиме, проучавају га, настојећи 
да му одреде границе и домашај.20 Једна од најугледнијих савремених 
интернационалиста, професорка и судија Међународног суда правде 
Розалин Хигинс, одређује глобализацију следећим речима: глобализа-
ција представља стварност у којој живимо, време у коме зидови суве-
рености нису заштита од кретања капитала, рада, информација и идеја 
– нити могу пружити ефикасну заштиту од повреда и штета.21

Из угла интернационалиста следеће схватање глобализације та-
кође је илустративно: 1) увећавање светског тржишта и тржишта капи-
тала онемогућило је државе да контролишу своје економије; 2) одговор 

16 M. B. Steger, Globalization: A Brief Insight, Sterling 2009, стр. 5.
17 S. Zifcak, Globalizing the rule of law: rethinking values and reforming institutions, У: S. 

Zifcak (ed.), Globalization and the Rule of Law, Routledge, 2005, стр. 32–64.
18 Различита су одређења глобализације – појава, процес, феномен, концепт; разли-

кују се схватања и у погледу тога да ли је глобализација спонтана или пак ди-
ригована из економских центара моћи, видети: M. B. Steger, op.cit., стр. 15–16; 
Џ.Стиглиц, op.cit., стр. 3–4.

19 Тако нпр. из угла историјске науке: J. Osterhammel, N. P. Petersson, op.cit.; из угла 
економских наука: S. A. Schirm (ed.), Globalization: State of the Art and Perspectives, 
Routledge, 2007; D. J. Boudreaux, Globalization, Green Book, London, 2008; из угла 
политичких наука: F. J. Lechner, Globalization: The Making of World Society, Wiely 
Blackwell, 2009; из угла социологије: M. B. Steger, Globalization: A Brief Insight, 
Sterling, 2009.

20 D. J. Bedeman, Globalization and International Law, Springer, 2012; D. Bethlehem, The 
End of Geography: The Changing Nature of International System and Challenge to 
International Law, European Journal of International Law, Vol. 25, Issue 1, 2014, стр. 
9/24; P.-M. Dupuy,  International Law: Torn between Coexistence, Cooperation and 
Globalization. General Conclusions, European Journal of International Law, Volume 9, 
Issue 2, 1998, стр. 278–286.

21 R. Higgins, International Law in a Changing International System, The Cambridge Law 
Journal, Volume 58, Issue 1, 1999, стр. 78–95.
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држава је у преношењу надлежности на међународне организације; 3) 
ново међународно право, које креирају те међународне организације, 
нормира ограничења државама која проистичу из потреба глобализа-
ције, а не изворних потреба држава.22

Приказано одређење градативно приказује преношење појаве гло-
бализације на терен права и механизам преко кога она делује. Акценат 
приказаног одређења је на економској глобализацији и на последицама 
које она изазива по националне државе. Ипак, глобализација није само 
економска, она је значајно шира.23 Нпр. информатичка глобализација и 
културна глобализација смањиле су свет, убрзале животе, премостиле 
огромне раздаљине, али и довеле до тога да се идеје и информације вели-
ком брзином шире унутар различитих друштава и држава. Стога, остаје 
упитно да ли право може да контролише или заустави процесе глоба-
лизације који обухватају глобално друштво.24 Суштински изазов праву 
приликом креирања норми у односу на процесе глобализације је јасно 
опредељивање легитимног циља који би оправдао ограничења слободе, 
нпр. протока информација или преношења нових културних образаца.

У редовима конституционалиста поимање глобализације уставног 
права везује се за глобално ширење уставних вредности које су опште-
прихваћене, а што за последицу има уједначавање садржине национал-
них устава.25 У оваквом одређењу уочава се потенцијално замагљивање 
разлике између процеса интернационализације и глобализације ус-
тавног права. До преклапања појмова долази уколико јасно не разлу-
чимо правно поимање од општег хуманистичког поимања ових појмо-
ва, односно уколико јасно не раздвојимо глобализацију као појаву од 
глобализације уставног права. Уставне вредности, уколико их разуме-
мо као основно утемељење устава, морају бити из домена права, или 
барем оног аспекта друштва који је у директној и тесној повезаности 
са правом.26 Уколико се држимо правног утемељења уставних вреднос-
ти, тада преношење или ширење уставних вредности кроз различита 
уставна права може припадати појави глобализације, али и интерна-
ционализације.

22 J. Ku, J. Yoo, Globalization and Sovereignty, Berkeley Journal of International Law, 
Volume 31, Issue 1, 2013, стр. 210–234.

23 Темеље глобализације као економске појаве поставио је Џозеф Стиглиц, видети: 
Џ. Стиглиц, Глобализација и њене противречности, Мiba books, 2018.

24 F. J. Garcia, Globalization and the Theory of International Law, International Legal 
Theory, Volume 11, 2005, стр. 9–26; B. Simma, A. L. Paulus, The ‘International 
Community’: Facing the Challenge of Globalization, European Journal of International 
Law. Volume 9, Number 2, 1998, стр. 266–277.

25 Д. Симовић, В. Петров, op.cit., стр. 12.
26 K. Moller, The Global Model of Constitutional Rights, Oxford University Press, 2012; G. J. 

Jacobsohn, Constitutional Identity, Harvard University Press, 2010.
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Интернационализација и глобализација уставног права јесу раз-
личите појаве, међутим, међусобно повезане, услед чега и говоримо о 
глобализацији уставног права. Место у коме се сусрећу глобализација 
и интернационализација налази се у домену извора права. Користећи 
терминологију теорије права, могло би се са сигурношћу устврдити да 
је глобализација као појава материјални извор права који се потом, 
креирањем правних норми, кроз правностварајући процес преточава у 
формалне изворе права, и то како у домену међународног јавног пра-
ва тако и у домену националних права.27 Када се определимо за схва-
тање материјалног извора права као чиниоца или аспекта друштва који 
траже да буду правно регулисани, тада је јасно да је глобализација уп-
раво једна категорија чиниоца која захтева да буде правно регулисана. 
Правно регулисање глобализације не треба разумети као подвргавање 
појаве глобализације под правне норме, већ њених појавних облика 
или појединих аспеката. Правни акт, односно формални извор права, 
се у оваквом односу појављује као средство којим се на исти или битно 
сличан начин одговара на поједине аспекте глобализације. Стављајући 
у фокус економску глобализацију, са сазнањем како она функционише, 
можемо увидети да уставне одредбе којима се опредељује економско 
уређење државе јесу последица глобализације, односно правни одговор 
на економску глобализацију. У Уставу Републике Србије опредељено 
је економско уређење – „почива на тржишној привреди, отвореном и 
слободном тржишту, слободи предузетништва, самосталности при-
вредних субјеката и равноправности приватне и других облика своји-
не“ (члан 82.).

Према томе, за процес глобализације који се одвија спонтано и 
који формалноправно не нарушава интегритет националних устава, 
могуће је констатовати да утиче на формулисање одређених аспеката 
уставног права, као прилагођавање, односно правно регулисање од-
ређених аспеката глобализације, и то на начин који је исти или битно 
сличан у већем броју држава.28 Стога, глобализација и поред тога што 
по становишту ауторке овог рада није правни феномен, јесте моћан 
феномен који доводи до глобализације права, па и до глобализације ус-
тавног права.

Из досадашње анализе могу се јасно разлучити ефекти интер-
национализације уставног права у односу на глобализацију. У проце-
су интернационализације државе саме, својом слободно креираном и 

27 На пример, глобална употреба интернета, лакоћа доступности информација и 
њихова злоупотреба као материјални извор, у релацији са правном регулативом у 
материји безбедности и приватности.

28 G. J. Jacobsohn, op.cit., 2010, стр. 114–115.
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слободно израженом вољом, одлучују да ли ће се обавезати одређеном 
међународноправном нормом и потом обавезу преузету на међуна-
родноправном нивоу пренети у своје уставе. Нормативистички посма-
трано, интернационализација је контролисана и добровољна, она јесте 
одрицање од дела суверенитета, али које је уједно и у потпуности про-
извод управо тог истог суверенитета. У процесу интернационализације 
право утиче на право. Глобализација није правна појава; она се одвија 
спонтано, унутар глобалног, светског друштва. Појава глобализације 
стога не може бити подвргнута под правну норму, али правом се може 
регулисати или одговорити на поједине аспекте глобализације. Други 
ток глобализације је преношење глобалних вредности, стандарда или 
постулата, али без постојања правне обавезе да се то учини већ слобо-
дним избором државе.

Интернационализација и глобализација in concreto

Интернационализација је у Уставу Републике Србије јасно конци-
пирана и изричито опредељена, иако није названа тим именом. Правни 
израз интернационализације правног поретка очитује се у одредбама 
чланова 16. и 194. Устава, док се интернационализација људских пра-
ва додатно подупире одредбом члана 18. Устава. Монистички концепт 
заузет у српском Уставу опредељује да су општеприхваћена прави-
ла међународног права и потврђени међународни уговори саставни 
део правног поретка Републике Србије и да се непосредно примењују 
(члан 16.). У хијерархији општих правних аката, место међународноп-
равних извора је на другом месту, после Устава и пре закона. Потврђе-
ни међународни уговори и општеприхваћена правила међународног 
права којима се Србија обавезује морају бити усаглашени са Уставом, 
док закони морају бити усаглашени са Уставом и међународним уго-
ворима (члан 194). Људска и мањинска права зајемчена су Уставом и 
општеприхваћеним правилима међународног права, потврђеним међу-
народним уговорима и законима (члан 18. став 2.). Тумачење људских 
и мањинских права врши се inter alia, сагласно важећим међународним 
стандардима људских и мањинских права, као и пракси међународних 
институција које надзиру њихово спровођење (члан 18. став 3.).

За потребе овог рада, за илустрацију и приближавање апстрактно 
приказаног модела функционисања међународног права и процеса ин-
тернационализације, одличан пример су људска права. Интернациона-
лизација уставног права најдаље и најупадљивије се очитовала управо 
у материји људских права, што је резултирало конкретним формула-
цијама у Уставу.
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Настанак људских права и њихово утемељење одвијало се најпре 
унутар националних правних поредака појединих држава. У државама 
током средњег века, потом новог века до савременог доба, текао је про-
цес ограничавања свемоћи државе, односно власти у корист поједин-
ца. Процеси који су се одвијали у државама „барјактарима“ у заштити 
људских права били су природни процеси које су изнедрила њихова 
друштва.29 На потреби ограничавања свемоћи суверена, на потреби 
људи да сви подједнако управљају својим државама, на потреби зашти-
те од претераног уплива државе у приватност појединаца, или пак нео-
правданим лишавањима слободе, мисли, савести, вероисповести, удру-
живања и сл., настајале су правне норме чији је задатак био да положај 
појединца, његова права и слободе обезбеде и заштите снагом права. 
Идеја заштите људских права преузимана је од држава које нису при-
родно пролазиле кроз процесе трансформације односа државе и поје-
динца, већ су туђе концепте свесно и плански преузимале и уграђивале 
у своје системе. Овај процес одигравао се током XIX века и коинциди-
ра са настајањем устава у државама Европе.30 Међу првима настао је 
и први српски устав – Сретењски устав 1835. године. Доношење Сре-
тењског устава било је одговор на Милетину буну, подигнуту против 
самовоље кнеза Милоша, на сличан начин на који су правни спомени-
ци људских права произашли из револуција. Међутим, тадашње српско 
друштво, под вишевековним утицајем постулата турске државе, није 
могло самостално изнедрити такав устав, већ је конципиран по узору 
на уставе других држава, сматрајући их за исправне и прогресивне мо-
деле. Устави XIX века, као и сви српски устави, садржавали су у себи 
каталог људских права и, с обзиром на њихов број, може се закључити 
да је преовладала клима конституционализације људских права.

Период ХХ века после Другог светског рата представља нову 
фазу развоја људских права.31 Од креирања Организације уједињених 
нација, усвајањем Повеље 24. октобра 1945. године, започиње процес 

29 Термином „државе барјактари у заштити људског права“ означавају се Велика 
Британија, почев од доношења првог правног акта у историји ограничавања све-
моћи суверена Magna Carta Libertatum 1215. године, преко Habeas Corpus Act од 
1679. године и The Bill of Rights 1689. године, Сједињене Америчке Државе доно-
шењем Декларације о независности 1775. године, Француска доношењем Деклара-
ције о правима човека и грађанина 1789. године.

30 Међу првима уставе су донеле: Шведска 1772. године, Пољска 1791. године, Нор-
вешка 1814. године, Холандија 1815. године, Грчка 1822. године, Белгија 1831. го-
дине, Србија 1835. године, Пруска 1848. године, Данска 1849. године, Румунија 
1866. године, Аустрија 1867. године.

31 Д. Симовић, Д. Аврамовић, Р. Зекавица, Људска права, Београд, 2013, стр. 31; М. 
Пауновић, Б. Кривокапић, И. Крстић, Међународна људска права, 2013, стр. 25.
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интернационализације људских права, односно систематског креи-
рања међународних декларација и конвенција у материји људских пра-
ва.32 Овим међународноправним актима потенциран је значај људских 
права и креиран минимум заштите људских права, које државе које 
се обавежу конкретним конвенцијама, морају потом да уграде у своје 
националне правне системе. Тако је материја националних људских 
права пренета на терен међународних људских права у одређеној мери 
иновирана и са повратном обавезом уграђивања новума у национал-
на права. За правилно разумевање овог процеса треба имати на уму 
примарну различитост националних правних система. Државе које су 
имале устав уграђивале су одређен спектар људских права и разли-
чито их дефинисале. Одређени број држава, са уставом или без, нису 
имале национални нормативни оквир људских права. У сврху уједна-
чавања, али много важније у сврху креирања минимума заједничких 
вредности, креирана су међународна људска права. Обавезом уградње 
међународних људских права у националне правне системе вршена је 
интернационализација превасходно уставних права појединих држава, 
а потом и интернационализација целокупних правних система држава.

Досадашњи приказ интернационализације односио се превасход-
но на нормативну интернационализацију уставног права. Међутим, од 
нормативне интернационализације могуће је разликовати фактичку 
интернационализацију уставног права.

Фактичка интернационализација почива на нормативној интер-
национализацији и представља примену права, спровођење у живот 
конкретних норми, те дејствовање конкретних правних института. 
Примена међународног права, односно тумачење, као што је већ напо-
менуто у првом делу овог рада, јесте аспект међународног права који 
је институционално најнеразвијенији.33 Управо у тој слабости међу-
народног права долази до фактичке интернационализације која јесте 
нормативистички утемељена, али методама тумачења отвара простор 
различитом разумевању норми, а у најнегативнијем исходу деловању 
силе, тј. надмоћи може довести до злоупотреба права, па и до кршења 
међународног права.

32 Међународно право је пре наведене временске разделнице изнедрило неке правне 
акте и дефинисало одређена људска права на међународном нивоу, али је то ос-
тало на ad hoc бази, као нпр. забрана држања људи у ропству и забрана трговине 
људима регулишу се почев од Бечког конгреса 1815. године, заштита права мањи-
на унета су у поједине мировне уговоре закључене по окончању Првог светског 
рата.

33 R. Collins, The Institutional Problem in Modern International Law, Bloomsbury Publishing, 
2016.
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Са становишта главне теме научног скупа око које смо се окупили 
– државног поретка, односно квалитета суверенитета у времену глоба-
лизације, као добра илустрација фактичке интернационализације може 
послужити Европски суд за људска права.

Основни подаци о Европском суду за људска права већ припадају 
категорији општег знања. Но, за потребе јаснијег разумевања значаја 
овог примера за конкретну тему рада, подвукла бих следеће чињени-
це. Европски суд за људска права основан је Европском конвенцијом 
о људским правима и основним слободама усвојеном 1950. године, под 
окриљем Савета Европе, регионалне европске организације коју је оф-
ормило десет западноевропских држава.34 Данас, 47 европских држава 
налази се у чланству Савета Европе, а самим тим је 47 држава уговор-
ница Европске конвенције за људска права и основне слободе. После-
дица чланства је обавезна надлежност Европског суда за људска права 
над свих 47 држава. Из другог угла посматрано, обавезна надлежност 
Суда значи могућност обраћања овом Суду за око 800 милиона Евро-
пљана, са тврдњом о повреди људских права.

Са становишта нормативне позиције Европске конвенције о људ-
ским правима и основним слободама, њено место опредељено је местом 
које међународни уговори заузимају у националном правном поретку. 
Као што је приказано у другом делу овог рада, у Србији, међународни 
уговори се на хијерархијској лествици налазе на другом месту, док је на 
првом месту по правној снази и значају Устав.

Последњи ниво заштите људских права, уједно једини директан 
и непосредан суд који пружа заштиту људских права у Републици Ср-
бији је Уставни суд. Следом хијерархије општих правних аката и начела 
непосредне примене људских права, Уставни суд на првом месту при-
мењује Устав, потом међународноправне изворе, те законе, а тумачење 
људских и мањинских права врши сагласно важећим међународним 
стандардима и пракси међународних институција које надзиру њихово 
спровођење. У пракси уставних судова европских држава уобичајено је 
позивање на праксу Европског суда за људска права и примењивање 
стандарда и критеријума који су развијени у вишедеценијској пракси 
овог Суда, док је позивање на остале изворе међународних људских 
права, као и рад тела за заштиту људских права значајно ређе.35 Јурис-

34 Оснивачки акт Савета Европе је Лондонски уговор, потписан 5. маја 1949. године; 
државе потписнице биле су Белгија, Данска, Француска, Ирска, Италија, Луксем-
бург, Холандија, Норвешка, Шведска и Велика Британија..

35 Видети: A. Cozzi, A. Sykiotou, D. Rajska, I. Krstić, M. Filatova, N. Katić, P. Bard, 
Stephanie Bourgeois, Uporedni prikaz primene Evropske konvencije o ljudskim pravima 
na nacionalnom nivou, Savet Evrope, Beograd, 2016; R. Etinski, S. Đajić, Direct effect of 
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дикција и јуриспруденција Европског суда за људска права умногоме 
су допринеле уједначавању поимања људских права и приближавању 
нормативног оквира људских права у европским државама.36

Надлежност Европског суда за људска права, без обзира на ме-
сто које Европска конвенција о људским правима заузима у нацио-
налним правним порецима, заснива се само када су исцрпљена сва 
правна средства националног поретка. Дакле, појединац заштиту људ-
ског права превасходно мора тражити у својој држави. Уколико после 
исцрпљивања свих националних правних средстава и даље сматра да 
није добио задовољење за своје повређено право, стиче услов обраћања 
Европском суду за људска права. То конкретно значи да Европски суд 
за људска права у својој надлежности има разматрање целокупног тока 
предмета, одлука донетих од свих судских инстанци једне државе, па и 
уставног суда, као највише инстанце одлучивања.

Да ли овај пример илуструје поништавање националног права, ру-
шење суверенитета, неприхватљиво задирање интернационалне надлеж-
ности у домаћи правни систем? Одговор је сасвим једноставан – не.

На питање – да ли овај пример илуструје ограничење суверени-
тета, међутим, одговор је исто тако једноставан – да. Наведени пример 
приказује ограничавање суверенитета, али које је добровољно и про-
мишљено.

Развијајући тезу већ истакнуту у овом раду, приликом прикази-
вања обавезивања међународноправним нормама, није згорег још јед-
ном подвући да су државе слободно опредељеном и исказаном вољом 
одлучиле да уђу у чланство Савета Европе, Европске конвенције о људ-
ским правима и основним слободама и подвргну се надлежности Ев-
ропског суда за људска права. Еворпска конвенција о људским правима 
и основним слободама у члану 35. опредељује услове прихватљивости 
представке, те у ставу 1. сасвим јасно стоји да може узети у поступак 
предмет „тек када се исцрпу сви унутрашњи правни лекови, у складу 
са општепризнатим начелима међународног права и у року од шест ме-
сеци од дана када је донета правоснажна одлука“. Дакле, државе које су 
креирале конвенцију конципирале су систем на овај начин, а државе 
које су касније приступале прихватиле су га. Ограничење суверните-
та самим тим је добровољно и на исти начин делује на свих 47 држа-
ва уговорница Европске конвенције о људским правима и основним 

the European Convention on Human Rights, Annals FLB – Belgrade Law Review, No. 3, 
2015, pp. 91–111.

36 P. Van Dijk, F. Van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human 
Rights, Intersentia, 2018, стр. 24–25.
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 слободама и чланица Савета Европе. У мери у којој је ограничен суве-
ренитет Србије, ограничен је и суверенитет Немачке, Француске, Вели-
ке Британије, Финске, Швајцарске, Хрватске, Македоније, Грчке, Кипра, 
Малте итд.

Но, разматрајући овај однос у категоријама нормативне и фактич-
ке интернационализације, овај пример показује раскорак између нор-
мативне позиције Европске конвенције о људским правима и основ-
ним слободама и фактичке позиције коју тело основано Конвенцијом 
има у односу на национални правни систем. И поред нормативно оп-
редељеног места међународног уговора испод Устава и Уставног суда, 
одредба Конвенције о могућности заснивања надлежности Суда тек 
по исцрпљеним правним лековима, фактички позиционира Европски 
суд за људска права изнад целокупног националног правног система. 
Надлежност Европског суда за људска права је тако фактички постала 
ревизијска надлежност, с тим што није касаторна. И поред тога што ни 
у Уставу, нити у Европској конвенцији о људским правима и основним 
слободама ни на једном месту није стипулисано да ће одлуке Европског 
суда бити по својој правној природи ревизионе, оне то фактички јесу.

Вишедеценијско поступање Европског суда за људска права и до-
следно примењивање и развијање стандарда тумачења људских права 
довело је до титулисања овог Суда као уставног суда Европе, а Кон-
венције као устава Европе.37 Чак је и сам Европски суд за људска пра-
ва употребио овај израз у својој пресуди.38 Употреба ових термина је 
фигуративна, а никако формална. Но, потреба да се употребе ови тер-
мини говори о значају рада Европског суда за људска права и значају 
Европске конвенције о људским правима и основним слободама за Ев-
ропу. Приликом размишљања о значају и утицају Суда и Конвенције 
на државе појединачно и на Европу као целину, треба имати на уму 
место сваке појединачне државе у овом систему. Србија је 45. држава 
чланица; после Србије учлањени су Монако и Црна Гора.39 Поред тога 

37 L. Wildhaber, A Constitutional Future for the European Court of Human Rights?, 
Human Rights Law Journal, 23/2002, стр. 161–165; S. Greer, L. Wildhaber, Revisiting 
the Debate About „constitutionalising“ the European Court of Human Rights, Human 
Rights Law Review, 4/2012, стр. 655–687; J. Omejec, Konvencija za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava – Strasbourški Acquis, 
Zagreb 2013, стр. 5; E. A. Alkema, The European Convention as a Constitution and 
its Court as a Constitutional Court, У: P. Mahoney et al. (eds), Protecting Human 
Rights: The European perspective – Studies in memory of Rolv Ryssdall, Cologne 2000, 
стр. 41–63; J. F. Flauss, La Cour Europeenne des droits de l’homme est-elle une cour 
constitutionelle?, Revue francaise de droit international, 36/1999.

38 Evropski sud za ljudska prava, Slučaj Loizidou protiv Turske, Presuda po prethodnim 
prigovorima od 23. 03. 1995, параграф 75.

39 Србија примљена у чланство 2003. године, Монако 2004, Црна Гора 2007.
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што је међу последњим европским државама ушла у систем, у члан-
ству је тек 15 година. Када се пореде периоди у којима су друге државе 
биле подвргнуте јурисдикцији Европског суда за људска права, врло је 
лако разумети да је свест о заштити људских права, те начин примене 
правила о људским правима развијенији у државама оснивачима, које 
су у систему скоро пуних 70 година. Поједини стандарди креирани у 
примени људских права стога имају своје вишедеценијско присуство, а 
самим тим и посебну снагу потврде кроз дугачки временски период.40

За разлику од интернационализације која је систематизована, гло-
бализацију одликује одсуство система и структуре. Не улазећи на овом 
месту у расправу о томе у којој мери је глобализација диригован или 
спонтан процес, извесно је да њени обриси нису јасни и да је у великој 
мери карактерише неконтролисано простирање кроз различите аспекте 
живота глобалног друштва.41 Управо стога, термин глобализације чес-
то прате придеви који је описују као баука, као одсуство контроле, као 
појаве која води ерозији суверенитета.42

Но, у сусрету глобализације и права могу се уочити супротне 
појаве, као нпр. појава глобализације правних института. Глобализа-
ција права је ширење права, преношење правних института онда када 
то није правно дефинисана обавеза, већ је слободан избор државе да у 
своје право пренесе правни институт друге државе или другог правног 
система. Овако преузети правни институти називају се сликовито 
„правни транспланти“.43

Пример који је илустративан за наведено и који може послужити 
за боље разумевање глобализације уставног права је пример Венецијан-
ске комисије.44 Ово тело у себи уједно садржи и елементе фактичке ин-
тернационализације, те је користан пример за сликовито раздвајање 
ове две појаве.45 Венецијанска комисија настала је под окриљем Савета 
Европе 1990. године, од стране 18 држава, као саветодавно тело сачиње-
но од експерата. Креирање новог тела било је засновано на  чињеници 

40 A. S. Sweet, H. Keller, The Reception of the ECHR in National Legal Orders, у: H. 
Keller, A. S. Sweet (eds.), A Europe of Rights: The Impact of the ECHR on National Legal 
Systems, Oxford 2008, стр. 3–26.

41 Видети: J. B. Auby, Globalisation, Law and the State, Bloomsbury Publishing, 2017.
42 Д. Симеуновић, Нација и глобализација, Београд, 2009; В. Вулетић, Глобализација: 

мит или стварност, Београд, 2003; R. Higgins, op.cit.; D. Bethlehem, op.cit.
43 Видети: А. Вотсон, Правни транспланти, Београд, 2000.
44 Пуни назив: European Commission for Democracy through Law (Venice Commission).
45 Sergio Bartole, The contribution of the Venice Commission to the Internationalization 

of the national constitutional law on the organization of the judiciary, у: I. Motoc, P. P. 
de Albuquerque, K. Wojtyczek (eds.), New developments in Constitutional law, Essays 
in honour of Andras Sajo, Eleven International Publishing, 2018.
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окончања Хладног рада, те очекивањима ширења организације на би-
вше социјалистичке државе и схватања да је потребно помоћи новим 
чланицама да се прилагоде систему држава окупљеним у Савету Ев-
ропе.46 Чињеница је да је Венецијанска комисија од своје почетне на-
длежности значајно проширила опсег рада, као и број држава чланица. 
Данас је 61 држава чланица овог тела, што је посебно важан податак 
када се има у виду да је у организацији под чијим окриљем делује Ве-
нецијанска комисија 47 држава чланица. Податак да поред држава чла-
ница Савета Европе у Венецијанској комисији чланство имају и државе 
које нису чланице организације, говори о јаком процесу глобализације 
постулата на којима почива Савет Европе.47 Конкретно, надлежност 
Венецијанске комисије огледа се у контроли промена устава, уставних 
закона и закона уопште, потом у сарадњи са уставним судовима, од-
носно судовима који имају сличну надлежност, у сарадњи са Европ-
ским судом за људска права, могућност деловања у судском поступку 
у својству amicus curiae води ка закључку да је у савременом праву на 
сцени интензиван процес интернационализације уставног права.48

У односу на државе чланице Савета Европе ово тело пример је 
фактичке интернационализације уставног права. Савет Европе као 
регионална међународна организација слободан је да оформи, поред 
главних органа, помоћна тела, што је умногоме и чињено, те је једно 
од таквих тела Венецијанска комисија. За државе чланице јасно је да 
ће подржавати и прихватати надлежност овог тела, његов рад, односно 
поштовати анализе, извештаје и препоруке које оно усвоји. У норма-
тивном смислу, у тренутку учлањења у организацију није било извесно 
креирање тела које ће имати саветодавну и надзорну надлежност над 
променама устава, над уношењем амандмана у уставе, но процесом 
фактичке интернационализације уставног права државе су саме прис-
тале и договориле оснивање оваквог тела, које је у односу на њих доби-
ло једну нову и до тада непознату надлежност – надзирања над креи-
рањем или изменама устава, те уставних закона.

У односу на државе које нису чланице Савета Европе, међутим, 
правно утемељење надлежности Комисије је значајно другачије. Прав-

46 W. Hoffmann-Rien, The Venice Commission and the European Council – Standards 
and Impact, The European Journal of International Law, Volume 25, Number 2, 2014, 
стр. 579–597.

47 Чланице Венецијанске комисије које нису чланице Савета Европе су: САД, Ал-
жир, Тунис, Мароко, Република Кореја, Мексико, Костарика, Чиле, Перу, Бразил.

48 G. Buguicchio, P. Garrone, Vers un espace constitutionnel commun – Le role de la 
Commission de Venise, у: Haller,Kruger, Petzoldl (eds.), Law in Greater Europe, Kluwer 
Law International, 2000, стр. 3–21.
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но је специфична ситуација учлањења у саветодавно тело држава које 
нису чланице организације која оснива то тело. Но, независно од тога, 
недостаје правна веза између пристајања на надлежност Комисије и не 
постојања нормативне везе са принципима које она пропагира. Државе 
које нису чланице Савета Европе учлањењем у Венецијанску комисију 
прихватиле су да Комисија може надгледати, сачињавати извештаје и 
саветовати у периодима мењања устава, уставних закона, закона. Ова-
ко конципиран однос, с обзиром на поманкање базичне правне споне, 
може се окарактерисати као глобализација уставног права. Венецијан-
ска комисија фактички је добила мандат да преноси и шири основне 
постулате на којима почива Савет Европе, оличене у основним стан-
дардима, базичном устројству државе кроз устав и то и на државе које 
нису у нормативној вези. Стога се оваква појава једино може окаракте-
рисати као глобализација уставног права.49

Постављајући и на овом месту питање, као што је постављено у 
делу у коме је разматрана интернационализација – да ли глобализација 
уставног права деструктивно делује на суверенитет – одговор би мо-
рао бити не. На примеру Венецијанске комисије поново се може уочи-
ти елемент добровољности односно пристанка држава на преузимање 
правних стандарда или института и онда када се на то нису обавезале 
правном нормом.

У односу на глобализацију као појаву, одговор на постављено пи-
тање такође би морао бити – не. Почетна теза овог рада је да глобали-
зација није правна категорија, већ да се њени поједини појавни аспе-
кти могу увезати са правом. Посматрајући глобализацију као појаву у 
глобалном друштву, сусрећемо се са некомпатибилношћу ове појаве да 
утиче на суверенитет у смислу његовог ограничавања или негирања. С 
друге стране, међутим, глобализација продире кроз бедеме суверени-
тета као порозне творевине; суверенитет није препрека глобализацији, 
нити може бити отклон од ње. Глобализација, мењајући друштво, дово-
ди до мењања права, конципира нови материјални извор права и тиме 
временом може мењати карактеристике суверенитета. Аспект сувере-
нитета који је најнеотпорнији на глобализацију је независност. Незави-
сност је најугроженија услед фактичких промена у глобалном друштву 
којима се државе морају прилагодити, но то још увек не може довести 
до закључка да су државе у данашњем свету егзистенцијално угро-
жене. Главни субјекти живота у међународној заједници и  глобалном 

49 Критички тонови ову појаву описују као кризу уставности, видети: G. Teubner, 
Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization, Oxford 
University Press, 2012, стр. 5.
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друштву је не само држава као таква него национална држава.50 Као 
најбољи пример снаге и чврстине суверенитета као обележја државе 
може послужити Европска унија. И у најчвршћој до сада познатој међу-
народној организацији, која се услед тога означава као наднационална 
или sui generis, није дошло до негирања суверенитета, него су нацио-
налне државе опстале. На овом примеру уочавамо да чак ни укидање 
територијалних државних граница не нарушава концепт суверенитета.

Закључна разматрања

Разлог због кога проучавамо суверенитет државе у глобалном 
друштву које се континуирано мења јесте оправдан. Терминологијом 
међународног права извесно се може закључити да је савремена међу-
народна заједница суштински другачија од оне која је настајала по окон-
чању Другог светског рата, када су ударени темељи нове међународне 
заједнице произашле из светског рата. Промене које се дешавају у гло-
балном друштву и у међународној заједници неминовно утичу на су-
веренитет држава. Но, занемарујући на овом месту неухватљив појам 
суверенитета, неупитна је чињеница да је савремени опсег суверенитета 
другачији него што је био током ХХ века, а који је такође био другачији 
неголи суверенитет који су уочили и конципирали Боден или Русо.

У време настајања концепта суверенитета, теорија је уочавала да 
је суверенитет ограничен, односно да државе, живећи једне поред дру-
гих, неминовно морају да се договоре о правилима суживота. Ограни-
чавање суверенитета стога није његова негација нити егзистенцијална 
претња. Суверенитет држава савремене међународне заједнице такође 
је ограничен, али не пољуљан; концепт је који траје.

У односу на тему овог рада, није згорег у оквиру закључних раз-
матрања поновити да ни интернационализација нити глобализација 
нису усмерене ка укидању суверенитета. Процесом интернационализа-
ције уставног права државе саме руководе, док глобализација уставног 
права представља необавезујуће преузимање правних института дру-
гих правних система или других држава. Појава глобализације као фе-
номена савременог друштва не кореспондира директно са суверените-
том, нити има потребе за тим. Суверенитет нема капацитет да заустави 
или укине глобализацију, државе јој се не могу одупрети, већ јој се мо-
рају прилагођавати.

50 Видети: Н. Б. Поповић, Тријумф идеје националне државе, Друштво историчара 
Србије, Београд, 2018.



ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА УСТАВНОГ ПРАВА НАСПРАМ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ ... 261

INTERNATIONALIZATION OF CONSTITUTIONAL LAW VS. 
GLOBALIZATION OF CONSTITUTIONAL LAW

Tijana Šurlan
Constitutional court of Republic of Serbia

Summary. The paper belongs in the category of synthetic papers, combining the knowledge 
of multiple sciences. Its goal is to determine whether and how do two occurrences – inter-
nationalization of constitutional law and globalization of constitutional law impact the sov-
ereignty of states, and whether these mentioned occurrences are mutually conflicted with 
bad results. Approach in defining these occurrences is synthetic rather than analytic, with no 
pretensions of analyzing them, but using the prevailing apprehension of these two concepts. 
The concept of sovereignty hasn’t been analyzed either, nor was it defined, but the paper im-
plies without saying the existence of the consensus of its meaning. The first part is abstract, 
general, concepts are shown in their most basic characteristics. The most important thesis of 
this paper, in regard to the internationalization of the constitutional law, is that it is volun-
tary and planned, while when it comes to globalization of constitutional law a statement has 
been made that it does not rest on a legally defined obligation, but occurs spontaneously. The 
second part of the paper is conceived through a presentation of examples which adequately 
illustrate the general postulates of the first part. Institutionalization of constitutional law has 
been illustrated through the matter of human rights, specifically through a display of jurisdic-
tion of the European Court of Justice. With regard to the globalization of constitutional law, 
the Venice Commission example has been used. The outline of the paper is the viewpoint 
that internationalization is a legal category and that globalization isn’t a legal occurrence, but 
leaves its consequences on the law. Conclusion of this paper is that the sovereignty of states 
isn’t existentially endangered by neither internationalization nor globalization. The sovereign-
ty is limited to the extent which the states determine themselves. Changes that happen in the 
amount and quality of sovereignty are an inevitable consequence of changes in the global 
society and international community.
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