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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. После слома Немачког Рајха 1945. године отворила су се бројна питања (еко-
номске, политичке и правне природе) која ни до данас нису разрешена у потпуности. Међу 
тим спорним питањима је и питање о немачкој суверености и европској безбедности.

Савезна Република Немачка је ретка држава која је у размаку од 35 година два пута 
стекла сувереност. Први пут ступањем на снагу тзв. Немачког уговора, маја 1955. годи-
не (у верзији утврђеној Париским протоколима из 1954. године), а други пут закљу-
чењем Два плус четири уговора (Treaty on the final settlement with respect to Germany) 
септембра 1990. године и његовим ступањем на снагу марта 1991. године.

У немачкој правној и политичкој теорији указује се на одређене недостатке стечене 
суверености, а посебно на право одређених држава да стационирају своје војне снаге 
на територији Немачке (ius ad praesentiam и ius in praesentia), као и на продужено ва-
жење извесних одредаба бившег окупационог права у немачком правном поретку.

Коначно, у раду се истражује да ли је и колико Савезна Република Немачка по-
штовала преузете обавезе из Два плус четири уговора свог Устава (GG), Повеље Ује-
дињених нација, с посебним освртом на СФРЈ, СРЈ, Србију и европску безбедност као 
целину.

Кључне речи: сувереност, безбедност, међународно право, међународни уговор, окупа-
ционо право, мировни уговор

Свет се налази у великој кризи. Криза је избила свом жестином 
2008. године и још траје. Открила је да процес глобализације није ни 
неизбежан ни неповратан а, према мишљењу професора Стивена Кин-
га, актуална политичка збивања у светским размерама указују чак на 
тенденцију преокрета процеса глобализације.1 Цивилизацијски модел 
који се заснива на начелима слободног тржишта и либералне демокра-
тије не одговара више у потпуности ни њеним утемељивачима. У усло-
вима у којима се економска моћ неповратно сели на Исток, у азијско-
пацифички регион, геополитичка карта света се драматично мења, а са 
њом и место и улога САД, ЕУ и СРН у свету.2 Уместо да 21. век буде 

1 Stephen D. King, Grave New World: The End of Globalization, the Return of History, Yale 
University Press, New Haven, London, 2017.

2 У сведочењу пред америчким Сенатом (21. августа 2018) помоћник државног се-
кретара САД Вес Мичел рекао је: „Почетна тачка стратегије националне безбед-
ности јесте спознаја да је Америка ушла у период супарништва са великим силама 
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амерички век, како је то веровала америчка политичка елита, у коме 
ће САД управљати целокупним познатим и непознатим светом, збио 
се „страшан преображај“. Циљеви формулисани у тзв. Волфовицовој 
доктрини из 1992. године, а поново потврђени у доктрини Буша млађег 
деценију касније, нису остварени. Нарасле су две силе које претендују 
да ограниче моћ САД и да је приморају да поштује међународно право 
– Русија и Кина. С друге стране, иако је појединачно још увек најмоћ-
нија сила на свету, у економском и војном погледу, САД су оптерећене 
тешким унутрашњим економским и социјалним проблемима. На крају 
крајева, либерална капиталистичка привреда била је повезана не само 
са демократијом у западним националним државама него и са коло-
нијалном владавином у планетарним размерама. Тај модел либерал-
не привреде, без колонијалних извора сировина и енергије, није више 
тако успешан, а простор за западну доминацију у савременом свету се 
значајно сузио.3 Штавише, због политике „постиндустријског друштва“, 
сељења капитала у земље с јефтином радном снагом и бројним подсти-
цајима америчким компанијама, привреда САД није више у стању да у 
потпуности издржи конкуренцију не само са Кином него ни са Немач-
ком ушушканој у Европској унији (амерички извоз у Кину и Немачку 
нижи је од увоза).

САД се налазе пред великом дилемом. Одустати од доктрине Вол-
фовица и Буша млађег и потражити компромис са Русијом, Кином, 
Индијом, Европском унијом или проблем решавати као у прошлости: 
завади и владај. Тренутна употреба најмоћнијег америчког оружја, до-
лара, и подршка тој улози долара као средства притиска на друге др-
жаве, укључујући Русију, Кину, Иран и ЕУ ватрометом економских 
санкција, показују да су они који већ деценијама држе моћ у САД већ 
одлучили. Према њиховој процени, ово је последњи тренутак у коме 
треба снажно ударити по непријатељима означеним у националним 
стратегијама САД за безбедност и одбрану, нарочито на Русију, чија је 
војна моћ велика а економска моћ још увек недовољно јака (Закон о 
санкцијама против непријатеља САД усвојен у америчком Конгресу у 
лето 2018. године).

О ставу САД према Европској унији нема више много дилема. 
Излазак Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске 
из Европске уније показује да су САД, као што су некад биле главни 

и да претходна америчка политика није у довољној мери схватила обим ових но-
вонасталих трендова, нити је на прави начин припремила нашу нацију да им се 
успешно супротстави“.

3 „Sicherheit für wen? Wie Washington sich und die Wirtschaft schützt“ Noam Chomsky, 
Wer beherscht die Welt? Ulstein Buchverlage Gmbh, Berlin, 2017, str. 201–217.
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покретач европских интеграција, сада спремне да прихвате разградњу 
Европске уније. Ситуација подсећа на стање када су САД одбиле 
Стаљинов предлог за уједињену неутралну Немачку од 10. марта 1952. 
године.4 Сматрале су да је боље да имају под потпуном контролом већи 
део Немачке него да дозволе постојање неутралне Немачке са неизвес-
ним степеном властитог утицаја. Другим речима, САД не желе да се 
створи још један пол на геополитичкој карти света. Превише је што су 
у процесу настајања три, четврти пол је сувишан.

У таквој ситуацији не само да се поставља питање шта очекује 
Европску унију на њеној несумњиво силазној путањи, већ и питање 
места и улоге Немачке у новом светском поретку. Кад је Немачка по-
ново уједињена 1990. године, амерички часопис Newsweek је објавио 
слику орла са немачком марком у кљуну и натпис „Уједињена Немач-
ка – нова суперсила“. Наравно, редакција Newsweek-a добро је знала да 
држава која не поседује довољно снажну војну силу и сопствену моне-
ту (евро није немачка монета већ монета ЕУ под снажном контролом 
Европске централне банке и америчких Федералних резерви) не може 
бити суперсила. Но, Немцима је пријало то да чују, што показује при-
мер Spiegel-a, који је 1. октобра 1990. године објавио слику орла који 
стоји на глобусу са натписом „Светска сила Немачка?“. Знак питања 
представља ограду и рађа дилему не само колико је стварно уједиње-
на Немачка постала светска сила већ и да ли је у потпуности стекла 
својство суверености. Три године након уједињења (1993. године), по-
знати немачки историчар Хаген Шулце у својој монографији „Држава 
и нација у европској историји“ записао је: „Током хиљаду година ми 
Европљани смо се навикли на наше старе државе и нације; оне ће још 
дуго постојати и бити потребне. Али, оне су се мењале у прошлости 
па ће се и убудуће мењати; оне ће можда постепено да избледе и да 
се повуку како би направиле места европској нацији, чије лице ми да-
нас једва слутимо“.5 У кризи која је завладала светом и Европом, нада 
проф. Хагена Шулца у стварање европске нације мања је од могућности 
„повратка у будућност“ или, како указује С. Кинг, „повратка историје“ 
односно поновног рађања Пруса, Шкота, Бавараца, Велшана, Каталона-
ца, Баска, Корзиканаца...

4 Од канцелара Конрада Аденауера, западне окупационе силе су, након избијања Ко-
рејског рата, 1950. године затражиле да одговори да ли је западна, бонска републи-
ка Немачка спремна да војно учествује у одбрани Запада. Аденауер је 1951. године 
понудио уговор по угледу на јапанско-амерички Уговор о безбедности, потписан у 
Сан Франциску 1951. године. Уместо Аденауеровог нацрта прихваћен је предлог три 
западне савезничке силе, који је потписан у Бону 26. маја 1952. године.

5 Хаген Шулце, Држава и нација у европској историји, превела с немачког Слобо-
данка Ковачевић, „Филип Вишњић“, Београд, 2002, стр. 224.
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I

После слома Хитлеровог режима, немачки народ и немачка др-
жава прошли су кроз тешка искушења. Не без разлога, поставило се 
питање да ли је Немачки Рајх (Deutsche Reich), успостављен 1871. годи-
не, престао да постоји као међународноправни субјект, а одговор на то 
питање зависио је у великој мери од природе капитулације, да ли је ка-
питулирао само Wehrmacht (Вермахт) или је реч о државно-политичкој 
капитулацији. Немачки писци указују на то да је на конферецији у Ка-
забланци, јануара 1943. године, на изненађење британског премијера 
Черчила, амерички председник Рузвелт као главни циљ савезничких 
сила предложио „безусловну капитулацију Немачке, Италије и Јапана“. 
О том циљу, тврде немачки писци, ништа нису знали ни војни саветни-
ци Рузвелта. То је била, према њиховом мишљењу, највећа политичка 
грешка западних савезника. Тиме је рат не само продужен, него је и 
омогућено да совјетске трупе умарширају у Немачку.6 На конферецији 
у Казабланци није учествовао Стаљин, а наведени циљ безусловне ка-
питулације сила осовине потврђен је и у Јалти и у Потсдаму. Ипак, да 
тврдње немачких писаца о изненађености Черчила у Казабланци нису 
биле без основа, потврђује наредба Черчила врху оружаних снага Ује-
дињеног Краљевства да припреме план за напад на совјетске трупе у 
Европи, који је требало да отпочне 1. јула 1945. године, четири дана 
пре парламентарних избора у Уједињеном Краљевству, на којима је 
Черчил изгубио изборе (у том нападу требало је да, поред британских 
снага, учествују и америчке војне формације распоређене у Европи и 
200.000 војника Вермахта).7 Стога, није ни мало чудно што је адмирал 
Дениц послао у Ремс генерала Јодла да потпише делимичну капитула-
цију Вермахта на западном фронту са западним савезницима. Генерал 
Ајзенхауер је прихватио само потпуну капитулацију Вермахта, што је 
Јодл потписао 7. маја. На захтев СССР-а (генерала Жукова), потпи-
сан је нови акт о капитулацији Вермахта у совјетској војној команди 
у Берлину, уз учешће све четири велике силе 8. маја 1945. године (акт 
о капитулацији у име Вермахта потписали су заповедници копнених, 
поморских и ваздушних снага Вермахта, а не само генерал Јодл као у 
Ремсу). Из садржине тог акта о безусловној капитулацији Вермахта 
види се да су савезници одустали од државне капитулације Немачке, 
што је дало основ за закључак да је Немачки Рајх наставио да постоји 

6 Christian Raap, Die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer 
Berücksichtigung des militärischen Bereishs und der deutschen Einheit, Peter Lang, 
Frankfurt am Main, 1992, str. 25 i sl.

7 Jonathan Walker, Operation Unthinkable: The Third World War, The History Press, 2013; 
Richard Norton-Taylor, Churchill Plotted Invasion of Russia, The Guardian, 2. 10. 1998.
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као међународноправни субјект и после 8/9. маја 1945. године. Подела 
тог субјекта на два дела, Савезну Републику Немачку и Демократску 
Републику Немачку 1949. године, као и закључење Основног уговора 
између њих 1972. године, доказ је, по оцени Савезног уставног суда Не-
мачке, да је Немачки Рајх преживео слом из 1945. године и наставио да 
постоји као међународноправни субјект (die Fortbestandslehre).8

Према међународном праву, Савезна Република Немачка стекла је 
суверенитет два пута, 1955. и 1991. године. Поставља се само питање 
какве је природе тај суверенитет. Иако постоје различита схватања су-
веренитета у савременом међународном праву, држава се сматра суве-
реном ако самостално уређује свој унутрашњи поредак, поседује тзв. 
надлежност надлежности (доктрина Kompetenz-kompetenz) и непосред-
но је у међународним односима подређена међународном праву а не 
некој другој држави. Другим речима, суверенитет показује место једне 
државе у међународноправном поретку. Сходно њему, постоји сувере-
на једнакост држава у међународној заједници (према међународном 
праву), забрана интервенције у послове друге државе, тј. дужност по-
штовања суверенитета друге државе и, најзад, самосталност државе да 
на својој територији доноси правне акте највише правне снаге, да врши 
највишу власт (уставотворну власт). По себи се разуме да правна не-
зависност не значи и фактичку неограниченост државне власти. Свака 
држава трпи утицаје других држава а живот потврђује и да се најјача 
држава може претворити у хрпу пепела (СССР вероватно неће бити је-
дини случај ове врсте).

На основу оваквог разумевања суверености јасно је да Савезна 
Република Немачка није била суверена у моменту доношења Основног 
закона (устава) 1949. године. Виши од Основног закона био је Окупа-
циони статут, према коме су окупационе силе и даље вршиле највишу 
државну власт у Немачкој. Окупациони статут је био више право у од-
носу на немачко право, укључујући и Основни закон из 1949. године. 
Ствари су почеле да се мењају кад су САД одлучиле да Савезну Репу-
блику Немачку укључе у своју политику великог простора, у условима 
хладног рата између Запада и Истока. С друге стране, интерес СРН је 
био да оконча важење Окупационог статута и на њему утемељена овла-
шћења три висока комесара западних сила победница. Западне силе 
су предложиле нацрте уговора којима се уређују два велика коплекса 
односа: (1) међународноправни статус Савезне Републике Немачке и 
њени односи са три западне силе и (2) одбрамбени допринос Савезне 
Републике Немачке. Ови уговори између СРН и три западне силе пот-
писани су у Бону 26. маја 1952. године.

8 Frotscher / Pieroth, Verfassungsgeschichte, 13. Auflage, C. H. Beck, München, 2014, str. 
343–344.
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Најважнији уговор из прве области односа (међународноправни 
статус СРН) је „Уговор о односима између СРН и три силе („Немач-
ки уговор“ или „Генерални уговор“). Генерални уговор прате Уговор о 
задржавању, који уређује стационирање страних трупа у СРН; Уговор 
о трупама, који утврђује права и обавезе страних војних снага и њи-
хових припадника на територији СРН; Прелазни уговор, који решава 
питања проистекла из рата и окупације; Финансијски уговор, који ре-
шава питање трошкова страних трупа у СРН. Ступање на снагу ових 
уговора било је повезано са ступањем на снагу Уговора о Европској 
одбрамбеној заједници, који је потписало шест држава чланица, осни-
вача Европске заједнице за угаљ и челик, исте 1952. године. Но, како 
је француски парламент одбио да ратификује Уговор о Европској 
одбрамбеној заједници, САД су се определиле за другачије решење, 
везивање ових уговора за приступање СРН Северноатлантском уго-
вору (НАТО). Париским протоколима од 23. октобра 1954. године, Ге-
нерални уговор и пратећи уговори између СРН и три западне силе 
(САД, Уједињено Краљевство и Француска) благо су модификовани и 
ступили су на снагу 5. маја 1955. године, осим Уговора о задржавању 
страних трупа, који је ступио на снагу 6. маја 1955. годиме. Наиме, 6. 
маја Савезна Република Немачка је постала чланица НАТО и Запад-
ноевропске уније.

Париским протоколима САД су оствариле шта су хтеле а Аде-
науерова влада шта је могла. Питање јединства Немачке било је ис-
кључено из Париских протокола и о њему се није могло преговарати. 
Политички противници Аденауера, имајући у виду Стаљинов предлог 
о неутралној Немачкој, дуго су га критиковали, тврдећи да је требало 
више инсистирати на питању јединствене неутралне Немачке. Вре-
ме је показало да су ти напади били неутемељени, јер САД о томе 
нису хтеле ни да разговарају. Суштину ствари погађа често цитирана 
изјава лорда Барона Исмеја (Baron Ismay), првог генералног секретара 
НАТО-а, да је циљ Северноатлантске организације био држати „Русе 
напоље, Американце унутра и Немце испод“. Да ли су се и колико 
циљеви НАТО-а досад променили и у односу на Русију и у односу на 
Немачку?

Бројни немачки правни писци истичу да је ступањем на снагу 
Париских протокола 5. маја 1955. године, СРН остварила „скоро пуни 
суверенитет“. Другим речима, суверенитет СРН је окрњен и питање је 
само у ком обиму. Према члану 1. ставу 2. Генералног уговора, Немачка 
треба да поседује „пуну власт суверене државе у унутрашњим и спољ-
ним пословима“. Одредба је нејасна, што је изазвало бројне недоуми-
це. Извесни писци мисле да је Генерални уговор признао суверенитет  



ЕНИГМЕ О НЕМАЧКОЈ СУВЕРЕНОСТИ И ЕВРОПСКОЈ БЕЗБЕДНОСТИ 163

 Немачке, док други писци нису у то претерано уверени.9 На такав 
закључак их не наводи само присуство страних трупа на територији 
Савезне Републике Немачке и овлашења која те трупе поседују (што 
је уређено Уговором о задржавању страних трупа и њиховим овла-
шћењима, као и Финансијским и Прелазним уговором), него нарочи-
то формулација члана 2, става 1. Генералног уговора, према коме „три 
силе задржавају од њих до сад вршена и поседована права и одговор-
ности у односу на Берлин и на Немачку као целину укључујући понов-
но уједињење Немачке и закључење мировног уговора“. Оваква фор-
мулација својом неодређеношћу превазилази нејасност формулације о 
суверенитету СРН из члана 1, става 2. Генералног уговора. Поставља 
се питање правне природе ових „задржаних права и одговорности“ и 
какве последице из њих могу да проистекну за суверенитет Савезне Ре-
публике Немачке. Нема разлога не сматрати ова задржана права и од-
говорности вануговорним. О њима Аденауерова влада није могла пре-
говарати. Тврдити да их је она својевољно, уговором прихватила нема 
много основа. С друге стране, задржана права немају карактер резерви 
у међународном уговорном праву (beibehalten und Vorbehalte). Наравно, 
важност члана 1, става 2 Генералног уговора је велика јер је њиме окон-
чан окупациони режим, укинут Окупациони статут, као и савезничка 
Висока комисија и службена места земаљских комесара (у федерал-
ним јединицама које су скројиле три силе према границама окупацио-
них зона, а не према историји настанка и развитка немачких земаља у 
саставу Немачког Рајха, с тим да је Пруска потпуно избрисана).

Три силе (САД, Уједињено Краљевство и Француска) су задржа-
ле права у односу на Немачку као целину (Deutschland als Ganzes) и на 
њено поновно уједињење (Wiederwereinigung). Формулацију „Немач-
ка као целина“ савезници су почели употребљавати током 1944/1945. 
године и она се може двоструко схватити, као географски појам или 
као ознака за немачку државу. Одсуство употребе службеног назива 
државе „Немачки Рајх“ последица је крајње неомиљености тог терми-
на код савезника у том времену (а можда и прихватања Келзеновог 
става о правној судбини Немачког Рајха).10 Одлучујући критеријум за 
постојање идентитета између израза „Немачка као целина“ и „немачка 

9 Helmut Rumpf, Land ohne Souveränität, 2. Auflage, Karlsruhe, 1973; Dieter Blumenwitz, 
Deutschland Vertrag 1955 – 1985, Zur Souveränität der Bundesrepublik Deutschland 
und ihrer Beschränkung im Wandel dreier Jahrzehnte, Recht in Ost und West, 1985.

10 Рузвелт и Труман су веома ценили књигу: Louis Nizer, What to do with Germany, 
Chicago, 1944. Ницер указује на то да нацизам није настао из неправди Версајског 
уговора или привредних недаћа, већ да је израз немачких аспирација, које су на-
шле свој израз у свим вековима.
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држава“ огледа се у томе што су Савезници поставили захтеве Немач-
кој, без обзира на њен назив, које она мора испунити.11 Обавезе може 
испунити само један међународни правни субјект, а не географски 
простор. Немачка као целина је, према томе, синоним за немачку др-
жаву а територијалне границе те државе нису биле јасно одређене од 
стране савезника. Британци су, према одређеним документима, имали 
у виду територију Немачке према стању на дан 31. децембра 1937. го-
дине, док то није био случај са гледиштима других великих сила.12 Тај 
територијални проблем битан је и за синтагму „поновно уједињење“. 
Од 1947. године термин „Wiedervereinigung“ користи се као скраћени 
облик за достизање националног и државног јединства. Територијални 
обухват ове уједињене Немачке није био ни од кога прецизно одређен. 
Ипак, често се имала у виду територија СРН-е, ДРН-е и Берлина.

Рат се правно окончава склапањем мировног уговора. Мировни 
уговори уређују питања проистекла из рата, а нарочито територијал-
на питања, питања накнаде штете и безбедносно-политичка питања. 
Четири силе победнице су биле овлашћене да закажу место, поступак 
и време одржавања мировне конференције. Оне су могле закључити и 
сепаратне мировне уговоре са једном од новоустановљених немачких 
држава, СРН или ДНР. Члан 2, став 1 Генералног уговора изричито 
одређује да се не ради о таквом сепаратном мировном уговору него о 
простом уговору о окончању рата. Другим речима, четири силе су за-
држале овлашћења даљег регулисања међународноправног статуса две 
немачке државе настале на територији бившег Немачког Рајха, као и 
Немачке као целине. Осим тога, париским протоколима (тј. уговорима 
о задржавању трупа, њиховом издржавању, ваздушној контроли и кон-
троли медија и система образовања ради заштите безбедности трупа) 
унета су и друга бројна ограничења, која су формулацију (та формула-
ција унета је на предлог канцелара Аденауера) из члана 1, става 2. Гене-
ралног уговора да СРН има „пуну власт (volle Macht) суверене државе 
у њеним унутрашњим и спољним пословима“, учинили још нејаснијом 
(то што су речи „окупациони трошкови“ у Финансијском уговору за-
мењени речима „трошкови стационирања“ није променило износ који 
је СРН месечно плаћала за издржавање страних трупа на својој тери-
торији. Наравно, као нова чланица НАТО-а, Немачка је додатно уп-
лаћивала немали износ као свој допринос за одбрану слободног света 
од „комунистичке опасности“). Осим тога, ступањем на снагу бонских 
уговора од 26. маја 1952. године, у измењеној и допуњеној верзији па-

11 Christan Raap, op. cit, str. 116. i sl.
12 Boris Meissner – Gottfried Zieger (Hrsg): Staatliche Kontinuität unter besonderer 

Berücksichtigung der Rechtslage Deutschlands Köln, 1983, str. 48 i sl.
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риских протокола од 23. октобра 1954. године, окончана је савезничка 
окупација у западним окупационим зонама. Окупационо право није, 
међутим, аутоматски престало да важи. Члан 1, став 1, тачке 1 и 2 пр-
вог дела тзв. Прелазног уговора, уз Генерални уговор одређује даље 
важење окупационог права до његовог укидања или измене од стране 
„органа Савезне Републике Немачке или земаља“. Један део тог окупа-
ционог права је укинут савезним законом из 1956. године, али многи 
његови важни делови остали су на снази.

Критички расположени немачки писци постављају питање „ко 
има храбрости да замахне метлом“13 или пишу о обећањима садржа-
ним у бонским уговорима, која је требало да олакшају њихово при-
хватање. У члану 7. Генералног уговора записано је: „Потписници су 
сагласни о томе да је суштински циљ њихове политике постизање сло-
бодно договореног мировног уговора и поновно уједињење целе Не-
мачке. До постизања тог циља мора се одложити коначно утврђивање 
граница Немачке“.14

Да ли су савезници одржали обећање? Да ли је уједињена Немачка 
постала суверена држава равноправна са бившим окупационим сила-
ма, а нарочито са САД? И јесу и нису. Мировни уговор није закључен. 
Замењен је Уговором о коначном решењу у односу на Немачку (Treaty 
on the final settlement with respect to Germany). Ступањем на снагу тог 
Уговора у марту 1991. године, Савезна Република Немачка постала је 
још једном суверена. Постоје ли недостаци те суверености и како се 
они изражавају у унутрашњој и спољној политици Савезне Републике 
Немачке?

II

С дејством од 3. октобра 1990. године, Немачка Демократска Ре-
публика ушла је у област важења Основног закона Савезне Републике 
Немачке. Само две седмице пре приступања НДР Савезној Републици 
Немачкој, у Москви је 12. септембра закључен Два плус четири уговор 
(Vertrag über die abschliessende Regelung in bezug auf Deutschland). Према 
члану 7. тог Уговора „уједињена Немачка поседује „пуни суверенитет у 
својим унутрашњим и спољним пословима“. Нема сумње да је уједиње-
на Немачка суверена држава сходно одредбама међународног права. 
Али, поставља се питање да ли та сувереност пати од извесних недос-
татака и којих?

13 Rainer Hofmann und Tilmann Laubner, Grosses Reinmachen und eine ungewöhnliche Frage: 
Wer darf den Besen schwingen?, Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, 2007.

14 Bruno Bandulet, Beute Land, Kopp Verlag, Rottenburg, 2016, str. 156 i sl.
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Два плус четири уговор представља политички уговор, а не уго-
вор о миру. Мир између Немачке и њених противника у Другом свет-
ском рату установљен је још педесетих година, али су преостала бројна 
друга питања из рата, која се уобичајено решавају мировним уговори-
ма. Та питања, претежно политичко-економске природе, разрешена су 
Уговором закљученим између две немачке државе и четири силе по-
беднице. Политички, а не мировни уговор, био је у интересу и Немач-
ке и три западне силе. За СССР и остале учеснице антихитлеровске 
коалиције та корисност била је знатно мања. Уосталом, то је постало 
очигледно оног тренутка кад је на првом састанку министара спољних 
послова посвећених немачком уједињењу, маја 1990. године у Бону, со-
вјетски министар спољних послова Едуард Шеварнадзе предложио да 
се временски раздвоје унутрашњи и спољни аспекти немачког једин-
ства. Проблем је био у захтеву САД да уједињена Немачка мора ос-
тати у НАТО пакту, што је СССР с правом оспоравао. Неочекивано, 
председник СССР-а Горбачов је одустао од својих ставова, закључен је 
Два плус четири уговор, чија садржина одговара, пре свега, интереси-
ма САД, делимично интересима СРН а веома мало СССР-у.15 СРН је 
постала суверена држава али са много „лепотних мана“. Каква је садр-
жина Два плус четири уговора?

У члану 1 тог Уговора утврђују се коначне границе Немачке: „Ује-
дињена Немачка обухватиће територије Савезне Републике Немачке, 
Демократске Републике Немачке и целину Берлина“. Истовремено, „ује-
дињена Немачка нема никаквих територијалних захтева ни према коме, 
нити ће их имати у будућности“. У другом члану Уговора владе СРН и 
ДРН поново потврђују њихову декларацију о томе да ће само мир про-
истицати са немачког тла. Према Уставу уједињене Немачке, акти усме-
рени или предузети у намери да угрозе мирне односе између народа, 
нарочито припрему агресивног рата, неуставни су и кажњиви (члан 26 
Основног закона Немачке). Чланом 3. Уговора обезбеђује се да Немачка 
не буде довољно војно јака да припреми или води нападачки рат. Она 
се одриче права на производњу и поседовање нуклеарног, биолошког 
или хемијског оружја и остаје привржена Уговору о неширењу нукле-
арног оружја из 1968. године, који ће се примењивати на уједињену 
Немачку. Истовремено, уједињена Немачка ће смањити своје оружане 
снаге на укупно 375.000 (копнене, ваздушне и поморске снаге). У члану 
4. Уговора уређује се повлачење совјетских трупа из НДР и предвиђа 

15 Амбасадор САД у СРН Вернон А. Валтерс најавио је 1988. године крај ДРН и ује-
дињење Немачке. Наравно, то је учинио са знањем председника САД Буша старијег. 
Другим речима, САД су знале за уједињење Немачке пре СРН и СССР; Hartmut 
Maurer, Staatsrecht I, 6. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2010, str. 104 i sl.
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закључење уговора о пријатељству између СССР и СРН. Члан 5. Угово-
ра предвиђа нестационирање на територији бивше НДР страних трупа 
или атомског наоружања. Члан 6. Уговора је најкраћи, изузетно важан 
и са далекосежним последицама: „Право уједињене Немачке да припа-
да савезима, са свим правима и одговорностима која из њих проистичу, 
не доводе се у питање овим Уговором“. Горбачов и Шеварнадзе прихва-
тили су ову одредбу иако је за СССР била крајње опасна. Задовољили 
су се потврдом у Уговору да трупе НАТО-а неће бити стациониране на 
територији бивше НДР и јавно датим обећањем америчког председни-
ка Буша и других функционера НАТО-а о неширењу НАТО-а на Исток. 
Савезна Република Немачка није имала избора. То је био услов без кога 
САД не би прихватиле уједињење Немачке. Немачка је морала да при-
хвати како чланство у НАТО тако и даље важење не само одређених 
одредаба Бонских уговора из 1952. године, у верзији из 1954. године 
(Париски протоколи), већ и одређене делове окупационог права, које је 
остало на снази после првог и другог стицања суверености СРН 1955. 
године и 1991. године.

Члан 7. Уговора потврђује управо ту чињеницу стицања сувере-
ности уједињене Немачке. У ставу 1 члана 7, четири велике силе одри-
чу се својих задржаних права после првог стицања суверености СРН у 
односу на Берлин и Немачку као целину. Истовремено, у ставу 2. по-
тврђују да је тим одрицањем Немачка стекла „пуну сувереност у њеним 
унутрашњим и спољним пословима“. Чланови 8, 9 и 10. Уговора односе 
се на ратификацију, ступање на снагу и једнаку важност Уговора у вер-
зијама на енглеском, руском, немачком и француском језику.

Очигледна је разлика у изражавању суверености СРН у члану 1, 
ставу 2. Генералног уговора из 1952, у верзији из 1954. године, и изра-
жавања у члану 7, ставу 2. Уговора о уједињењу Немачке. У Генералном 
уговору је записано „пуна моћ“ (Macht) једне суверене државе у њеним 
унутрашњим и спољним пословима“, а у Уговору о уједињењу „пуна 
сувереност у њеним унутрашњим и спољним пословима“. Реч „Macht“ 
замењена је, према томе, речју „Souveränität“.

Као што је већ указано, није спорно да је Немачка Уговором о ује-
дињењу 1990. године стекла својство суверености (за разлику од 1955. 
године, када је то питање остало спорно), коме се из угла међународ-
ноправног схватања суверености нема шта приговорити.16 Али, државе 

16 Егон Бар, блиски сарадник бившег канцелара Вили Бранта, у прилогу магазину 
Zeit из 2009. године под насловом „Три потписа и једна државна тајна“, описује 
како је у јесен 1969. године Бранту поднет на потпис тзв. канцеларски акт којим 
канцелар признаје задржана права три западне силе победнице у односу на Не-
мачку као целину и Берлин. Канцелар Брант је прво одбио да потпише то пони-
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су „само формално једнаке“, јер као последица истог члана 6 Уговора 
о уједињењу Немачке, на снази је остао Уговор о стационирању тру-
па, закључен између СРН и три западне силе из 1952. (1954) године. 
На основу те чињенице, трупе САД и још неколико западних земаља 
остале су на територији СРН (да је могла да бира, влада СРН сигур-
но не би изабрала да на њеној територији остану стране трупе у чијем 
издржавању и сама учествује) а трупе СССР морале су да је напусте. 
Формално су биле једнаке и суверене и САД и СССР и СРН али им 
је „акциони простор деловања“ био различит. Другим речима, САД су 
фактички биле „сувереније“ од СССР и Савезне Републике Немачке и 
наметнуле решења која су одговарала њиховим зацртаним плановима 
и интересима. У преамбули Уговора о уједињењу истиче се одлучност 
да се „превазиђу антагонизми и развије сарадња у Европи“. Остварењу 
тог циља, наравно, више би допринела СРН ван Атлантског и Варшав-
ског пакта, као и укидање оба пакта. То се није догодило. Уговор о ује-
дињењу Немачке, посебно његов члан 6, открио је људима који знају да 
мисле а познају историју, куда је англоамерички политички врх усме-
рио своје кретање и своју спољну политику (нажалост, совјетски пред-
седник Горбачов и министар иностраних послова Шеварнадзе то веро-
ватно нису разумели).17

Каква ће бити будућност света, Европе и појединих европских 
држава, нарочито оних које су у Другом светском рату највише стра-
дале, након таквог политичког опредељења администрације САД? Не-
мачка је уједињена на умањеној територији и, истовремено, умањеној 
Немачкој постављена су одређена ограничења. Поставља се питање 
какве су природе та ограничења и колико та ограничења спутавају 
моћ деловања (и сувереност) Савезне Републике Немачке на европ-
ској и светској сцени?

Није могуће у једној расправи ограниченог обима изложити све те 
„лепотне мане“ („Schönheitsfehlern“, термин који користе поједини не-
мачки писци) немачке суверености. Довољно је задржати се на неким 
од њих: праву одређених страних држава да стационирају своје трупе 
на територији Немачке и обавези Немачке да учествује у покривању 

жавајуће писмо али га је на крају морао потписати (то исто учинили су пре њега 
канцелари Аденауер, Ерхард и Кизингер а после њега Шмит и Кол). Бар сматра да 
је канцеларско писмо престало бити обавезно после Два плус четири уговора.

17 Јељцин и његови сарадници су у том неразумевању надмашили Горбачова. Сма-
трали су да је руски идентитет западни идентитет и да су САД и ЕУ природни 
савезници Русије. Склопљен је Споразум о партнерству и сарадњи 1994. године са 
ЕУ а све илузије Русије развејане су 2008. године када је ЕУ, на иницијативу Пољс-
ке, Летоније и Шведске, започела програм назван Источно партнерство.
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трошкова тог стационирања; продуженом важењу одређених делова 
окупационог права на територији Немачке, као и у непредвиђању у Два 
плус четири уговору могућности укидања клаузуле о непријатељској 
држави из чланова 53. и 107. Повеље Уједињених нација.

Присуство страних трупа на територији једне државе, која има 
највишу власт на тој територији, задире увек, у одређеној мери, у су-
вереност те државе. Уобичајено, стационирање страних трупа на тери-
торији друге државе настаје као последица изгубљеног рата (occupatio 
bellica). Ius ad praesentiam (право на присуство) не заснива се, у том 
случају, на пристанку побеђене државе и ту ситуацију уређује члан 42 
и следећи чланови Хашке конвенције о започињању непријатељстава 
из 1907. године (као и одређене одредбе Хашке конвенције о законима 
и обичајима рата на копну из 1899. године). Јасно је да је у том случају 
сувереност државе на чијој се територији налазе стране трупе доведена 
у питање. Наравно, ако су стране трупе на територији домаће државе 
присутне на основу њене сагласности, сувереност те државе није прав-
но угрожена али фактички јесте ограничена. Потписивањем Париских 
протокола 1954. године и њиховим ступањем на снагу 1955. године, 
променио се правни основ присуства страних трупа на територији 
СРН. Тај основ је садржан у члану 2, ставу 2. Генералног уговора, према 
коме три западне силе задржавају право стационирања својих трупа у 
Немачкој. У члану 4. ставу 2 . истог Уговора се наводи да ће трупе бити 
коришћене у договору са СРН, а у преамбули Уговора о стационирању 
трупа се наводи да „садашње међународно стање“ и „осигурање одбра-
не слободног света“ захтева „даље присуство страних трупа на тери-
торији СРН“. Другим речима, наведени правни основ присуства стра-
них трупа у СРН је противречан. Стога, настале су три теорије о ius ad 
praesentiam тих трупа у СРН: теорија о чистој вануговорности, чиста 
уговорна теорија и мешовита теорија. Према првој теорији, ништа се 
није променило у правном основу присуства страних трупа у СРН у 
односу на 1945. годину. Друга теорија тврди да су после 6. маја 1955. 
године, стране трупе у СРН стациониране на чисто уговорној основи, 
док мешовита теорија тврди да се присуство заснива и на уговорном и 
вануговорном основу.18

Није битан само правни основ присуства страних трупа на до-
маћој територији, већ и њихова права и обавезе (ius in praesentia). Тај 
обим права и обавеза несумњиво има утицај на сувереност државе на 
чијој се територији стране трупе налазе. Пошто је СРН 6. маја 1955. 

18 Christian Raap, op. cit., str. 168 i sl.



170 Будимир Кошутић

 године постала чланица НАТО-а, питање обима права и обавезе стра-
них трупа на територији држава чланица уређено је Статутом о НАТО 
трупама из 1963. године, који важи за све државе чланице НАТО-а. 
Међутим, ту се прича не завршава. Само за Немачку важи додатни 
споразум Статуту НАТО-а о трупама.

Након закључења Уговора о уједињењу Немачке 1990. године, ос-
нов присуства страних трупа уређен је на нов начин. Ius ad praesentiam 
постао је Уговор закључен 25. септембра 1990. године (тринаест дана 
након потписивања Уговора о уједињењу), према коме трупе САД, Ве-
лике Британије, али и Белгије, Канаде и Холандије, могу остати на те-
риторији старе (бонске) Савезне Републике Немачке.19 Посебним уго-
вором са Француском призната су јој иста права као САД и Великој 
Британији. Трупе НАТО-а нису могле бити стациониране на терито-
рији бивше Демократске Републике Немачке, мали уступак које су САД 
учиниле Михаилу Горбачову, уз обећање да неће бити даљег ширења 
НАТО-а на Исток. Уговором о уједињењу Немачке је окончан, режим 
утврђен на Постдамској конференцији о миру (одржане у јулу и авгус-
ту 1945), а ширењем НАТО-а на Исток, фактички а не правно, устано-
вљен је режим на Јалти, фебруара 1945. године.

Новост у положају страних трупа у Немачкој била је и могућност 
Немачке да од 1990. године оконча, са роком од две године, важење 
Уговора о стационирању страних трупа. Признање суверенитета Не-
мачке нужно је захтевало признање овог права отказивања Уговора о 
страним трупама. Али, да ли то Немачка може фактички да учини?

Било је свима савршено јасно да су овлашћења која су стране тру-
пе имале у СРН до 1990. године у противречности са сувереношћу Са-
везне Републике Немачке. Стога се приступило промени садржине ius 
in praesentia. Ипак, требало је да прођу три године (18. март 1993) да би 
био потписан Споразум о изменама додатног споразума уз споразум 
о Статуту НАТО-а о трупама и још пет година до његовог ступања на 
снагу (29. марта 1998). Тим споразумом унета су многа побољшања, на-
рочито у организацији маневара страних трупа на немачкој територији, 
изван њихових база или других заштићених места. Та нова правила од-
носе се како на стране копнене снаге тако и на ваздушне. Непоходна је 
сагласност немачких државних органа за одржавање маневара. Друго је 
питање, посебно кад су у питању летови у организацији америчке оба-
вештајне службе, што се таква сагласност не тражи увек од немачких 
органа (иако би морала по важећим правним правилима).

19 Gesetz zu dem Notenwecheln vom 25. September 1990 und vom 23. September 
1991über die Rechtsstellung der in Deutschland stationieren verbünten Streitkräfte...
vom 3. Januar 1994.
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Наравно, веома је важно знати шта је од старих овлашћења стра-
них трупа остало и после ступања на снагу новог режима 1998. године. 
Страна војна полиција и даље има овлашћења у односу на војна лица, 
као и цивилна лица на служби у страним војним трупама и изван ка-
сарни, тј. на јавним местима у Немачкој. Они су овлашћени и на но-
шење оружја на јавним местима, без претходне сагласности органа 
немачке државе. Кад се узме још у обзир да су Уговором о уједињењу 
унета важна ограничења у погледу броја припадника немачких војних 
снага и врсте њиховог наоружања, а да не постоји корелативна обавеза 
у погледу броја страних трупа и њиховог наоружања на немачкој те-
риторији, јављају се одређене дилеме у погледу немачке суверености. 
Није искључено, наиме, да стране трупе буду далеко веће убојне моћи 
од немачких и да на немачкој територији немачка држава не располаже 
најјачом силом. А то може имати огроман утицај на спољну политику 
Немачке и њен укупни положај у међународним односима.

Познати немачки професор Михаел Ренсман написао је да „сад 
кад Немачка има правну могућност да оконча Уговор о задржавању 
страних трупа, неопходно је поставити питање колико је, из поли-
тичког угла, реалистична употреба овог права отказивања тог Уговора. 
Није тешко закључити да се у темељу свих уговорних основа за при-
суство страних трупа на немачкој територији још увек осећају дејства 
преживљене окупације Немачке“.20 Новоустановљена формална правна 
самосталност Немачке у питању присуства страних трупа на немачкој 
територији, према мишљењу проф Ренсмана, у данашњој међународној 
ситуацији још није реално остварива. Још постоји опипљива разли-
ка између правног статуса и фактичке ситуације“.21 Она се огледа и у 
правној могућности Немачке да независно одлучује о присуству својих 
трупа на територијама других држава (на територији балтичких држа-
ва које се непосредно граниче са Русијом). Познати немачки историчар 
Јосеф Фошепот пише о двоструком опкољавању (Eindämmung) Немач-
ке и Русије из америчког угла.22 Од 1945. године ништа се није измени-
ло у стратегијском смеру америчке политике према Немачкој и Европи. 
Она је усмерена да сачува плодове победе од 1945. године, да огради 
Немачку и спречи немачко-руску осовину.23 Опкољавање Немачке пре-
тпоставља опкољавање Русије и обрнуто (пољска Иницијатива о три 

20 Michael Rensmann, Besatzungsrecht im wiedervereinten Deutschland – Abbauprobleme 
und Restbestände, Baden-Baden, str. 102.

21 Michael Rensmannn, Besatzungsrecht im wiedervereinten Deutschland, str. 102–103.
22 Josef Foschepoth, Überwachtes Deutschland – Post und Telefonüberwachung in der 

alten Bundesrepublik, Göttingen, 2014, str. 271 i sl.
23 Josef Foschepoth, op. cit., str. 196 i 271 i sl; Bruno Bandulet, op. cit., str. 164.
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мора). Имајући ово у виду, ширење НАТО-а на Исток, дестабилизација 
Украјине и привредне санкције против Русије штетне су и за Русију и 
за Немачку и за европску безбедност.24

Један део окупационог права и даље важи на територији Савезне 
Републике Немачке. У немачкој правној теорији разматра се појам оку-
пационог права у ширем и у ужем смислу. У ширем смислу, окупационо 
право обухвата све правне акте настале у вези са окупацијом Немачке. 
Укључени су како акти које су донели савезнички окупациони органи 
тако и међународни уговори (уговори закључени између сила победни-
ца и две немачке државе у настајању на територији бившег немачког 
Рајха). У ужем смислу, окупационо право обухвата само правне акте до-
нете од окупационих органа.25 Ужи појам окупационог права прихваћен 
је и у Закону о (делимичном) укидању окупационог права из 1956. го-
дине. Наиме, према модерном схватању старог начела ius postliminii, на-
кон окончања важења окупационог права не успоставља се старо право 
државе која је била под окупацијом, већ јој се окупационо право ставља 
на располагање. Другим речима, окупационо право наставља да важи 
док не буде укинуто или измењено. Највећи део окупационог права 
укинут је законима СРН донетим између 1956. и 1960. године. Но, од-
ређени део је наставио да важи и зато је у коалиционом уговору између 
CDU, CSU и SPD из новембра 2005. године (тзв. велика коалициона вла-
да) предвиђено „правно чишћење у области још важећег окупационог 
права“. Тај посао, како су то указали Хофман и Лаубнер, не напредује 
потребном брзином. Ипак, део тих још важећих прописа окупационог 
права није супротан Основном закону (уставу) СРН и ни на који начин 
не утиче на сувереност Немачке. Но, како су на територији Немачке још 
увек присутне стране оружане трупе остало је да важи правно начело да 
су стране оружане трупе (а то су, пре свега, трупе САД) овлашћене да се 
брину о својој безбедности. А та брига не може се замислити без тајних 
обавештајних активности. Другим речима, Немци (грађани и службена 
лица) су могли бити изложени систематском прислушкивању и шпију-
нирању. Иако је то стање прислушкивања и шпијунирања било ограни-
чено усвајањем уставних одредби о стању нужде (Notstandsverfassung) и 
доношењем закона које то стање уређује 1968. године,26 одређени про-
писи из Прелазног уговора (Überleitungsvertrag из 1952. у верзији из 
1954. године) остали су и даље на снази.

24 Noam Chomsky, Wer beherscht die Welt, str. 65. i sl.
25 Hofmann und Laubner, op. cit., str. 125 i sl.
26 Та уставна измена била је могућа захваљујући првој великој коалицији између 

CDU/CSU и SPD; потпуније: Hartmut Maurer, Staatsrecht I, 6. Auflage, Verlag C. H. 
Beck, München, 2010, str. 137 i sl.
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Ово право савезничких тајних служби, пре свега америчких, да 
остварују контролу над комуникацијама у Немачкој назива се у немач-
кој правној и политичкој теорији „окамењеним“ (versteinerten) окупа-
ционим правом. Истина, G-10 закон из 1968. године унео је извесне 
измене у та овлашћења америчких тајних служби али их није укинуо. 
Другим речима, правни основ те контроле, која задире у сам сувере-
нитет СРН, преображавао се током времена али пракса није никад. 
Открића Едварда Сноудена била су болна за немачке грађане а мно-
го мање за немачке органе власти. Оно што ни ти органи нису знали, 
то је да су и сами предмет прислушкивања и да то прислушкивање по 
налогу америчких обавештајних служби врше и немачке тајне служ-
бе (каква брука немачких тајних служби кад је Сноуден открио да је 
и канцеларка Меркел уредно прислушкивана). Влада прислушкиване 
канцеларке Меркел понудила је америчком председнику Обами спо-
разум о нешпијунирању између две земље, што је разумљиво било 
одбијено. Немачки историчар и редовни професор Универзитета у 
Гетингену Фошепот је целокупaн процес везан за прислушкивање и 
контролу комуникација у Немачкој овако описао: „Из права победника 
настало је окупационо право, из окупационог права – право задржа-
вања, из права задржавања – немачко право и законска обавеза вла-
де да кроз индивидуалне и опште мере контроле оствари надзор над 
поштанским и телефонским саобраћајем (комуникацијама) у Немачкој, 
на основу жеље и у интересу савезничких сила“. Ово кретање је проф. 
Фошепот пропратио и малициозним коментаром: „Важан циљ сваке 
окупационе политике је да оспособи окупиране да задатке окупатора 
извршавају сами“.27 А у извештају Комесара за заштиту података Ан-
дрее Фосхоф (Andrea Vosshoff), достављеном немачкој влади, конста-
тује се да је немачка тајна служба (Bundesnachrichtendienst), без правног 
основа, прикупљала личне податке и систематски их користила.28 Сно-
уденова открића приморала су Бундестаг да се посвети овом проблему, 
а у извештају одговарајућег одбора Бундестага потврђени су наводи о 
неуставном деловању немачке тајне службе.

Клаузула о непријатељској држави унета је у нацрт Повеље Ује-
дињених нација још на конференцији у Дамбертон Оаксу, месту у близи-
ни Вашингтона, у јесен 1944. године. Задржана је у тексту Повеље ОУН 
потписане 26. јуна 1945. године на Конференцији у Сан Франциску (сту-
пила на снагу 24. октобра 1945. године). Иако је текст Повеље доживео 
више измена од тада, одредба о непријатељској држави није ни до данас 

27 Josef Foschepoth, op. cit, str. 271.
28 Deutsche Welle, 2. 9. 2016.
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укинута, односно стављена ван снаге. Према члану 53(2) Повеље, „тер-
мин непријатељска држава примењује се на било коју државу која је за 
време Другог светског рата била непријатељ ма које државе потписнице 
ове Повеље“. Ова клаузула, према томе, признаје победницима Другог 
светског рата посебна права и омогућава примену превентивних мера 
против непријатељске државе која обнови агресивну политику и то без 
одобрења Савета безбедности (чл. 53 и 107. Повеље ОУН). Термин „аг-
ресивна политика“ крајње је неодређен и много је шири од „стварног 
војног напада“, што оставља простор за различита тумачења чланова 53. 
и 107. Повеље. У сваком случају, ова клаузула о непријатељској држави 
није у сагласности са сувереном једнакошћу држава и забраном употре-
бе силе утврђених у члану 2. Повеље УН.

Немачка влада, као и познати немачки правни и политички пи-
сци, отворили су проблем постојања ове клаузуле у седмој деценији 
прошлог века. Брантова влада је још 1968. године ову клаузулу сматра-
ла застарелом, а проф. Блуменвиц је указао на то да је Јапан престао да 
буде непријатељска држава пријемом у Уједињене нације.29 Сходно том 
ставу Блуменвица, који наравно подржава и немачка влада, клаузула 
о непријатељској држави после 1990. године више није примењива на 
СРН. Ипак, остаје питање зашто није предвиђено укидање клаузуле о 
непријатељској држави Уговором о уједињењу Немачке и остварено од-
говарајућим амандманом на чл. 53. и 107. Повеље. Посебно ако се има 
у виду да су САД још 17. септембра 1968. године писмено гарантовале 
немачкој влади да ни члан 107, ни члан 53. Повеље не признају СССР-у, 
ни чланицама Варшавског уговора, да једнострано силом интервенишу 
у Савезној Републици Немачкој. Остаје питање, на основу разлога су-
протности, да ли ти чланови дозвољавају САД и чланицама НАТО-а 
такву интервенцију и под којим условима? Наравно, због тога што је 
Немачка чланица НАТО-а, овако постављено питање изгледа бесмисле-
но, мада то у потпуности није.

Професор Блуменвиц је био у праву кад је указао да без обзира 
на то да ли је клаузула о непријатељској држави задржала своје правно 
важење, она има изузетну политичку важност. Из клаузуле о неприја-
тељској држави проистиче, према мишљењу Блуменвица, већа рањи-
вост СРН, што је приморава на снажније ослањање на САД и друге 
водеће западне државе.30 Другим речима, док Британија, Француска, 
Холандија могу постављати питање свог изласка из ЕУ, то је много теже 
Немачкој, оптерећеној клаузулом о непријатељској држави. На крају 

29 Dieter Blumenwitz, Feindsstaatenklauseln, Die Friedensordnung der Sieger, München – 
Wien, 1972.

30 D. Blumenwitz, isto delo, str. 130 i sl.
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крајева, у преамбули Два плус четири уговора записано је да је немачки 
народ, слободно вршећи своје право самоодређења, изразио своју вољу 
о јединству Немачке као државе, тако да може да доприноси светском 
миру као једнак и суверен партнер у уједињеној Европи (алинеја 11. 
преамбуле Уговора). Како разумети обавезе уједињене Немачке у ује-
дињеној Европи?31 Да ли то значи да је успостављање европске савезне 
државе обавезно за Немачку? Или је довољан савез држава како је то 
формулисано у пресуди Мастрихт Савезног уставног суда Немачке.32 
И, најзад, мора ли Немачка задржати евро како би служила миру у све-
ту? Не треба заборавити да је канцелар Кол рекао да је „евро питање 
рата или мира“, а да је канцеларка Меркел у моменту избијања светске 
финансијске кризе 2008. године, истакла да је у питању не само евро 
него и будућност Европске уније и Немачке.33

Клаузула о непријатељској држави у Повељи УН несумњиво је, 
на основу изложеног, правно застарела али политички веома жива и 
са могућим далекосежним последицама, нарочито кад се узме у обзир 
члан 2. Уговора о уједињењу Немачке („само мир ће извирати са немач-
ког тла“). А мир није увек извирао са немачког тла ни 1991. године,34 
ни 1999. године, а ни касније.

III

Једно од важних начела међународног права јесте да се преузете 
међународне обавезе морају поштовати (pacta sunt servanda). Савезна 
Република Немачка је Уговором о уједињењу (Два плус четири уговор) 
и Уговором о добром суседству, партнерству и сарадњи са СССР-ом, 
закљученим 1990. године, преузела важне обавезе у функцији очувања 
мира у свету. У члану 2. Уговора о уједињењу записано је да „владе 
СРН и ДРН поново потврђују њихове декларације да ће само мир из-
вирати са немачког тла. Сходно уставу уједињене Немачке, акти који 
теже или су предузети у намери да повреде мирне односе између држа-
ва, а нарочито да припреме агресивни рат, неуставни су и представљају 

31 Karl Albrecht Schachtschneider, Errinerung ans Recht – Essays zur Politik unserer Tage, 
Rottenburg, 2016, str. 296; Bruno Bandulet, op. cit., str. 176 i sl.

32 Ј. H. H. Weiler je жестоко критиковао ову пресуду у расправи „The State über alles“, 
Festschrift für Urlich Everling, Bd II, 1995, str. 165 и у расправи „Demos, Telos and the 
German Maastricht Decision“, ELJ (1995), str. 251 i sl.

33 Будимир Кошутић, „Европска унија на раскршћу“, Зборник Школе права ЕУ, друга 
сесија, УДГ, Подгорица, 2011, стр. 71 и сл.

34 Будимир Кошутић, „Нестанак СФРЈ као последица сукоба цивилизација на Бал-
кану?“, Сусрет или сукоб цивилизација на Балкану, Историјски институт САНУ – 
Православна реч, Београд, 1998, стр. 591–609; О милитаризацији немачке спољне 
политике, Интервју В. Вимера листу Junge Welt, 13. 9. 2014.
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кажњиво дело. Владе СРН и ДРН изјављују да уједињена Немачка ни-
кад неће употребити ниједно од својих оружја изузев у сагласности са 
Уставом уједињене Немачке и Повељом УН“.

Сличне обавезе уједињене Немачке предвиђене су и у „Vertrag über 
gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwieschen der BRD 
und der UdSSR“ (Уговор о добром суседству, партнерству и сарадњи из-
међу СРН и СССР од 9. 11. 1990). У члану 2(1) тог Уговора записано је 
да се „СРН и СССР обавезују да ће поштовати територијални интегри-
тет свих држава у Европи у њиховим данашњим границама, а у члану 
2(3) Уговора утврђује се да оне сматрају данас и убудуће границе свих 
држава у Европи као неповредиве, какве постоје на дан потписивања 
Уговора“. Уједињена Немачка није у потпуности поштовала преузете 
обавезе из ових Уговора, а посебно обавезу да са њене територије неће 
извирати ништа друго осим мира. Социјалистичка Федеративна Репу-
блика Југославија била је оснивач Уједињених нација (и заједно са дру-
гим оснивачима означена као „peace-loving state“ а Немачка као „enemy 
state“) и несврстана земља, а књига Ибера Ведрина пружа необориве 
доказе о доприносу Немачке трагедији народа бивше Југославије.35 Ује-
дињена Немачка је, на одређени начин, учествовала и у оба Заливска 
рата (Golfkriege), агресији на СРЈ и у збивањима у Африци и Украјини. 
Она, заједно са другим државама чланицама Европске уније, активно 
учествује у примени међународноправно незаконитих санкција против 
Русије, чак и када је то у директној супротности са њеним економским 
и политичким интересима. Најзад, као суверена држава, Немачка би 
морала дати заштиту својим компанијама од незаконитих америчких 
санкција, али она то ретко и недовољно чини. Немачке компаније су 
свесне немоћи сопствене владе да их заштити, тако да и поред изја-
ва немачке владе да не одобравају одређене америчке санкције, одмах 
прекидају послове са државом која је означена као непријатељска од 
стране САД. Не тако ретко, послове које напуштају немачке компа-
није преузимају америчке, што изазива љутњу немачких привредника, 
али та им љутња не помаже много (бивши баварски председник владе 
и садашњи министар унутрашњих послова Немачке Зехофер је у том 
погледу одржао „невиђену лекцију“ немачкој канцеларки на последњим 
страначким изборима за председника ЦСУ, у Минхену 2016. године).

35 Бивши генерални секретар француског председника Митерана и министар спољ-
них послова Француске Ибер Ведрин написао је да се Немачка сматрала легитим-
ном наследницом аустроугарског царства и да је обновила, за свој рачун, стару 
аустријску мржњу према Србима, а актуални министар спољних послова Фран-
цуске, у то време Ролан Дима, је изјавио да је једнострано немачко признање 
Словеније и Хрватске била велика грешка за нас, за Европу, за Југославију; Les 
Mondes de Francois Mitterrand – A L Elysee de 1981–1995, str. 603 i sl.
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Савезна Република Немачка је правно суверена држава, која води 
самосталну спољну политику. У вођењу те политике ограничена је 
међународним уговорима које је потписала и ратификовала. Но, са ста-
новишта међународног права, у питању су обавезе које су добровољно 
прихваћене и које, према томе, правно не ограничавају њену сувере-
ност. Поставља се питање који су разлози што СРН није у потпуности 
поштовала или још увек не поштује одређене преузете међународне 
обавезе?

У Првом заливском рату 1990. године, ирачки режим председни-
ка Садама Хусеина био је несумњиво агресорски. Суочен са огромном 
финансијском кризом изазваном ратом са Ираном, Ирак је одлучио да 
својој држави припоји њен некадашњи део, богати Кувајт. Пошто је у 
рат са Ираном ушао на подстицај САД 1980. године (САД су биле огор-
чени противник Хомеинијеве исламске револуције и подстакле су Ирак 
да нападне Иран, али са мотивима различитим од Садамових), и уз 
огромну подршку Запада, Садам Хусеин се након окончања рата 1988. 
године обратио за помоћ САД. Одређене америчке банке су му одобри-
ле кредите. Истовремено, с обзиром на повезаност одређених нафтних 
извора у Ираку и Кувајту (систем спојених судова), Садам се жалио да 
Кувајт прекомерним коришћењем повезаних извора краде ирачку наф-
ту. Интерсовао се како би САД гледале на евентуални улазак Ирака у 
Кувајт да реши те проблеме. Одговор и америчке амбасадорке у Ира-
ку и јавно изнети став државног секретара Бејкера били су двосмис-
лени. Садам је ушао у Кувајт а САД и западне државе затражиле су 
хитно одржавање седнице Савета безбедности. Горбачов се сагласио са 
предлозима западних земаља у Савету безбедности, оформљена је ко-
алиција снага на челу са САД и бомбардовање Ирака је отпочело 17. 
јануара 1991. године. Ирак је поражен, обновљена је независност Ку-
вајта и завладао је варљиви мир. Немачка није учествовала у оружа-
ним операцијама. Чекала се још ратификација Два плус четири уговора 
од стране Москве, а Уговор је предвиђао одсуство учешћа Немачке у 
ратним операцијама. Наравно, Немачка није могла остати неутрална. 
Своје неучествовање у ратним операцијама заменила је уплатом од 
17,2 милијарди марака, што је покрило више од 20% трошкова првог 
заливског рата. Не треба сумњати ко је тражио и како је утврђен износ 
који је Немачка уплатила. А та висока уплата онемогућила је канцелару 
Колу да одржи обећање да неће бити уведена нова пореска оптереће-
на у уједињеној Немачкој због прикључења Источне Немачке Савезној 
Републици Немачкој (ови додатни порези утицали су на пад популар-
ности Колових демохришћана, што се одразило на резултатима парла-
ментарних избора у СРН).
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У Другом заливском рату 2003. године, ситуација је правно из-
гледала сасвим другачије. САД, Велика Британија и њихови савезници 
водили су илегални, међународноправни недозвољени агресивни рат, 
рат који Два плус четири уговор (за Немачку изричито) и Повеља Ује-
дињених нација забрањују. Међутим, САД су се понашале као и друге 
велике силе, господари света, пре њих. Требало је покушати да Савет 
безбедности дозволи употребу оружане силе, а ако се у томе не успе, то 
није смело бити препрека за војну интервенцију САД. НАТО је постао 
„услужно предузеће америчке геополитике“, а немачко учешће и у Дру-
гом заливском рату није било војно него финансијско.36

Немачка се заиста нашла у чудној ситуацији. Од ње се тражило да 
учествује у незаконитом агресивном рату упркос обавезе мира утврђене 
у Повељи УН и Два плус четири уговору. С друге стране, ни немачком 
канцелару Шредеру ни опозицији није било непознато какве су аме-
ричке намере. У писму које је Вили Вимер упутио немачком канцелару 
Шредеру 2. маја 2000. године, са важног скупа у Братислави,37 наведен 
је закључак да се са текућим ширењем НАТО-а тежи васпостављању 
територијалне ситуације између Балтичког мора и Анадолије, каква је 
постојала у време највеће моћи Римског царства и његове највеће тери-
торијалне експанзије (та лимес линија одвојила би Немачку, Францус-
ку, Италију и Шпанију од Русије и њихову сарадњу са Русијом ставила 
под апсолутну контролу САД). Како је у расправама о Ираку као непо-
средној опасности за западне земље, због његовог наводног поседовања 
хемијског и другог оружја за масовно уништавање, већ била потврђе-
на ранија доктрина Пола Волфовица (нова Бушова доктрина), ником 
у немачкој влади или у Бундестагу нису биле непознате америчке на-
мере. Требало је овладати евроазијском „територијалном масом“, а ко 
овлада том копненом масом (како је то још 1904. године у свом говору 
пред Краљевским географским друштвом изрекао оснивач геополитике 
Халфорд Макиндер), овладаће светом (Макиндерово предавање било 
је најављено као „Географски ослонац историје“). Требало је разбити 
Русију, држати под контролом Немачку и Кину, овековечити англоаме-
ричку хегемонију светом.38

36 „Dienstleistungsbetrieb der amerikanischen Geopolitik“, Bruno Bandulet, op. cit., str. 
181 i sl.

37 Скуп је организовало америчко министарство спољних послова а присуствовали 
су високи функционери држава чланица НАТО-а.

38 Током сведочења пред Комитетом за спољне послове америчког Сената 21. авгус-
та 2018, амерички помоћник државног секретара САД за Европу и Евроазију Вес 
Мичел је рекао да је „један од главних интереса америчке националне безбедности 
спречавање непријатељских сила (Русије и Кине) да загосподаре евроазијском 
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Посланици у Бундестагу били су подељени. Шредерова коалиција 
била је против војне интервенције без мандата Савета безбедности. 
Већина опозиције, предвођена шефом демохришћанске посланичке 
групе Ангелом Меркел, била је ватрени подржавалац ставова Буша 
млађег и Блера. Вили Вимер и Петер Гаувајлер су упутили отворено 
писмо Ангели Меркел после објављивања извештаја Чилкотове ко-
мисије (комисије британског парламента са задатком да испита анга-
жовање Велике Британије у рату у Ираку, из ког извештаја је поста-
ло јасно да је Блерова влада обманула Парламент о разлозима за Рат у 
Ираку (а бивши амерички државни секретар Колин Пауел признао је 
да је лагао у Савету безбедности о разлозима за Рат у Ираку). Вимер 
и Гаувајлер су подсетили Ангелу Меркел на њене речи на телевизији 
АРД, у емисији „Габи Бауер“, да „настаје одређена тачка кад рат постаје 
неизбежан. Нечињењем ствара се још већа штета“. А у Бундестагу је 
13. фебруара 2003. тврдила да је канцелар Шредер својим држањем 
„већ недељама на погрешном путу“. После објављивања Чилкотовог из-
вештаја, званично је потврђено: „Шредер је као један од малобројних 
био на правом путу“. Пошто су подсетили Ангелу Меркел да су њих 
двојица као посланици Бундестага и чланови Демохришћанске уније 
и Хришћанско-социјалне уније били алтернатива њеној политици, као 
председавајућој CDU/CSU фракције у Бундестагу, затражили су од ње 
да, после Чилкотовог извештаја, призна да је њена подршка Рату у Ира-
ку 2003. године била грешка. Не треба заборавити да су САД биле по-
себно забринуте због стварања осовине против рата у Ираку, у којој су 
се нашле Немачка, Француска и Русија. Требало је све учинити да са 
политичке сцене нестану Шредер и Ширак и њихови истомишљеници, 
противници рата у Ираку, без мандата Савета безбедности УН. И то се 
догодило.39 Меркелова је 2005. године, уз свесрдну америчку подрш-
ку, постала канцелар, а заблистала је и политичка звезда америчког 
штићеника Саркозија (Шираков кандидат за председника Француске, 
дотадашњи председник владе Доминик де Вилпен, замало је завршио 
у затвору, док је амерички штићеник постао председник Француске).40 
Због тога није изненађујуће што је у јулу 2016. године у Бундестагу ус-
војена Бела књига о безбедносној политици и будућности Бундесвера 

копненом масом. Главни циљ спољне политике јесте припремање наше нације да 
се супротстави овим изазовима тако што ће систематски јачати војне, економске 
и политичке темеље америчке моћи“.

39 То се догодило и председнику Француске генералу де Голу 1968. године.
40 Доминик де Вилпен је био министар спољних послова Француске 2003. године, 

кад је донета одлука о неучествовању Француске у Рату у Ираку, а од 2005. до 
2007. председник владе.
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која, према мишљењу Гаувајлера и Вимера, није у сагласности са немач-
ким Основним законом.41

С друге стране, важно је указати на то да Немачка није само мате-
ријално учествовала у Рату у Ираку 2003. године. Са њене територије, 
из највеће и најопремљеније америчке ваздухопловне базе (не само у 
Европи) у Рамштајну, узлетали су авиони који су дејствовали у Ира-
ку. Немачка је и велика логистичка база за операције у Авганистану и 
Африци. Према томе, са трупама или без трупа, Немачка је у тим ра-
товима директно или индиректно учествовала, што је у супротности 
са њеним преузетим међународним обавезама, посебно оним у Повељи 
УН, Уговору о уједињењу и Уговору о добром суседству, партнерству и 
сарадњи из 1990. године (СССР је нестао али његов правни наследник 
је Русија). Очигледно је да Немачка неће или не може да угрози своје 
савезништво са САД, без обзира на то што поступањем по захтевима 
САД крши и свој Основни закон и Повељу УН. Када је 12 афричких др-
жава одбило да седиште афричке војне команде НАТО-а буде у једној 
од њих, пронађено је ново место, али не у Африци. Од 2007. године, се-
диште је у Штутгарту и у Штутгарту се, према томе, одлучује о употре-
би смртоносних дронова у Африци и управља њима. На тај начин, ако 
САД предузму међународноправно недозвољене активности из Кели 
Баракс у Штутгарту (америчка војна база), Немачка је, према међуна-
родном праву, саодговорна. У догледно време, нема сумње, ништа се 
у овом погледу неће изменити, нарочито након усвајања Беле књиге о 
безбедносној политици и будућности Бундесвера.42

Ако су 1990. године Немци и имали илузије о самосталној спољ-
ној политици (између осталог, признавањем независности Словеније и 
Хрватске и пре САД), те илузије су распршене 1998. године. САД су 
одлучиле да убрзају стварање новог светског поретка, како би 21. век 
био век САД, а униполарни момент постао униполарна вечност. Зато 
су им, поред осталог, биле неопходне нове војне базе на простору Ко-
сова и Метохије и Македоније. Из тих база би било лако контролисати 
и Блиски Исток и европски део Русије. Дуго се знало да део војне и 
политичке елите у САД није прихватио Ајзенхауерове одлуке из 1944. и 
1945. године о војним операцијама у Европи (а посебно Черчилов план 
о нападу на совјетске војне снаге у Европи 1. јула 1945). Цела терито-
рија бивше Југославије требало је да буде контролисана од стране за-
падних сила (тј. САД и Велике Британије). То се није догодило 1945. 
године, и ту ситуацију требало је исправити, те тиме припремити даљи 

41 Peter Gauweiler und Willi Wimmer, Ein Wort der Reue, Der Spiegel 29/2016, str. 24.
42 Bruno Bandulet, op. cit., str. 180–182.
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продор САД и НАТО-а на Исток. То Американци нису крили од својих 
западних савезника и очекивали су њихову апсолутну послушност. 
Вили Вимер је то обелоданио у свом писму канцелару Шредеру две го-
дине касније,43 али је то било познато и министру спољних послова 
Немачке Фишеру и министру одбране Шарпингу још 1998. године.44

У септембру 1998. године, Клинтонова администрација почела је 
завршне припреме за напад на Србију, односно СРЈ. О томе сведочи 
писмо групе републиканских сенатора из августа 1998. године упућено 
свим члановима америчког Конгреса, као и посета Шредера и Фише-
ра, победника на немачким парламентарним изборима у јесен 1998. го-
дине, председнику Клинтону у Вашингтону. Кол је изгубио изборе али 
је још технички вршио дужност канцелара,45 а Шредер је био будући 
канцелар који још није ступио на дужност. Шредер и Фишер су тог 9. 
октобра 1998. године били суочени са захтевом председника Клинтона 
да се сагласе са оружаним нападом НАТО-а на СРЈ. Изненађени, Шре-
дер и Фишер су затражили време за размишљање и консултације док 
не ступе званично на дужност. Председник Клинтон је показао разу-
мевање и оставио тај рок. Али, већ 11. октобра Вашингтон је позвао 
Колову владу, Шредера и Фишера, и оставио им рок од 15 минута да 
се сагласе са оружаним нападом НАТО-а на СРЈ. Кол је одлуку препус-
тио Шредеру и Фишеру, тј. новоизабраној немачкој влади. И Шредер и 
Фишер су добро знали за последице неприхватања америчког захтева. 
Фишер је могао да бира између верности политици мира своје странке 
Зелених или места министра спољних послова. Својим партијским дру-
говима се касније жалио да им је остављено само 15 минута да одлуче 
о рату или миру. Часопис „Шпигел“ ће у броју 16/1999 констатовати 
да је „стари улични борац Фишер могао постати министар спољних 
послова Немачке само ако се сагласи са америчким захтевом“. Његов 
персонални опортунизам је победио, а данас многи сматрају Странку 
зелених ратном странком (то изричито тврди Вимер у свом интервју 
„Младом свету“ (Junge Welt – 13. 9. 2014).

43 Вимер верно преноси став високог представника Стејт Дипартмента, саопштен 
учесницима конференције у Братислави 2000. године: „Рат против Савезне Репу-
блике Југославије је вођен ради исправљања погрешне одлуке генерала Ајзенхауера 
за време Другог светског рата. Стога, из стратешких разлога, америчке трупе мо-
рају бити стациониране тамо, ради компензације пропуштене могућности из 1945“.

44 Двајт Ајзенхауер упозорио је на опасност да војно-индустријски комплекс угрози 
слободе, демократске процесе и мир: Dwight D Eisenhower’s Farewell Addres (1961 IV).

45 Вимер сведочи да је Кол, по повратку из САД 1994. године, у фракцији своје 
странке у Бундестагу рекао: „Рат није нестао из Европе“ и био је против тог рата. 
Од тог тренутка, Кол више није имао подршку америчке администрације; интер-
вју Вили Вимера листу Junge Welt, 13. 9. 2014.
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Генерални секретар НАТО-а Хавиер Солана саопштио је, без обја-
ве рата и без овлашћења Савета безбедности УН, одлуку о „војној ак-
цији НАТО“ 24. марта 1999. године. Разорним пројектилима и осиро-
машеним уранијумом бомбардовани су индустријски објекти, градови 
и друга насеља, школе, болнице, мостови, радио и телевизијске стани-
це. Уверене у своју моћ, САД су бомбардовале чак и зграду кинеске ам-
басаде у Београду. Русији и Кини постало је јасно да су САД агресијом 
на СРЈ показале да за њих више не постоји међународно право, схва-
тиле су да је тиме угрожена и њихова и светска безбедност, и преду-
зеле су потребне мере да се циљ НАТО агресије на СРЈ не оствари у 
потпуности. Усвојена је Резолуција 1244 СБУН која је гарантовала те-
риторијални интегритет СРЈ. У њеној преамбули пише да Резолуција 
„поново потврђује приврженост свих држава чланица суверенитету и 
територијалном интегритету Савезне Републике Југославије и других 
држава региона, како је наведено у Хелсиншком документу и анексу 2.“ 
У тачки 10 Резолуције 1244 пише да ће „народ Косова моћи да ужива 
суштинску аутономију у оквиру Савезне Републике Југославије“. А у 
нацрту устава Косова, прикљученог споразумима из Рамбујеа, заведе-
них у УН под ознаком С/1999/648, пише да СРЈ задржава надлежности 
у погледу територијалног интегритета, заједничког тржишта, одбране, 
спољне политике... (члан 1. став 3. нацрта устава Косова). Иако се у 
Резолуцији 1244 не наводи Србија већ СРЈ, јасно је да се све те одред-
бе односе сада на Србију, у складу са одредбама међународног права 
о континуитету Републике Србије. Савезну Републику Југославију на-
следила је Државна заједница Србија и Црна Гора. А у њеној Уставној 
повељи, у члану 60(4) утврђено је: „У случају иступања државе Црне 
Горе из државне заједнице Србија и Црна Гора, међународни акти који 
се односе на Савезну Републику Југославију, посебно Резолуција 1244 
Савета безбедности Уједињених нација, односили би се и у целости 
важили за државу Србију као следбеника“. Како је још у Повељи др-
жавне заједнице Србија и Црна Гора записано да „држава чланица која 
искористи право иступања не наслеђује право на међународноправни 
субјективитет“, нема никакве сумње да Резолуција 1244 Савета безбед-
ности УН, Србији као правној наследници СРЈ, гарантује суверенитет 
над Косовом и Метохијом.46

46 О ставовима српских и косовско-метохијских политичара према питању конти-
нуитета Републике Србије у тексту Николе Врзића: „Шта Резолуција 1244 Савета 
безбедности Уједињених нација говори о независности Косова и Метохије?“, Пе-
чат 530/2018. С друге стране, Међународни суд правде није ни разматрао питање 
права на сецесију Космета, већ да ли међународно право забрањује групи грађана 
одређене државе да донесе декларацију о независности те државе. Како је „декла-
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Резолуција 1244 Савета безбедности, са наведеном садржином, 
усвојена је с позивом на Главу VII Повеље УН, због одбијања Русије 
и Кине да прихвате да је могуће агресијом на суверену државу, члани-
цу Уједињених нација, одвојити њен део и од тог дела створити нову 
државу. С друге стране, ни САД, као неоспорни лидер НАТО-а, нису 
могле порећи да је темељно начело Повеље УН забрана употребе силе 
и прекрајања граница суверене државе употребом силе. Те околности 
су довеле до компромиса између пет држава, сталних чланица Савета 
безбедности, што се јасно огледа у садржини Резолуције 1244 и пред-
виђеном начину за окончање мировне мисије УН.

У уводној речи за немачку „Белу књигу о безбедносној политици 
и будућности Бундесвера“ из 2016. године, Ангела Меркел је нагласи-
ла: „Немачка привредна и политичка тежина обавезује нас да преуз-
мемо, у савезу са нашим европским и трансатлантским партнерима, 
одговорност за безбедност Европе, за одбрану општих људских пра-
ва, слободе, демократије, правне државе и међународног права. Још 
више него досад морамо заступати наше опште вредности и залагати 
се за безбедност, слободу и поредак утемељен на правилима“.47 А у 
Белој књизи, на страни 31. записано је: „Кроз своју спремност, која је 
постала очевидна на Криму и на истоку Украјине, да своје интересе 
спроводи силом и да једнострано мења међународноправно призна-
те границе, Русија често доводи у питање европски мировни поредак. 
Ово има дубоке последице за безбедност у Европи и, самим тим, за 
безбедност Немачке“.48

рацију о независности Косова донела Скупштина Косова“, мишљење Међународ-
ног суда правде не односи се на ту декларацију већ на декларацију групе грађана. 
И, заиста, то питање не уређује међународно право већ кривично право одређене 
националне државе.

47 Die Bundesregierung, Weissbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der 
Bundeswehr, 13. juli 2016, str. 6–7.

48 Пруској је 24. фебруара 1812. године Наполеон доставио уговор о офанзивном са-
везу против Русије. Пруском амбасадору је речено да Пруска може да бира да ли 
ће „Велика армија ући у Пруску као пријатељ или непријатељ“. Пруски краљ био је 
неодлучан а Велика армија брза. И пре сваког одговора, ушла је у Пруску на путу 
ка освајању Русије. Пруска је постала, на тај начин, пуки инструмент Наполео-
нове војне стратегије, као и немачке сателитске државе из Рајнске конфедерације 
(Christocher Clark, Iron Kingdom, Penguin Books, 2006, str. 354 i sl.). За разлику од 
пруског краља, Штајн (Stein) и Клаузевиц (Clausewitz) су знали шта треба чинити, 
поступили супротно краљевом ставу, прикључили се руској војсци у борби про-
тив Наполеона, што је омогућило Пруској да постане једна од највећих европских 
сила свог времена. Садашња немачка влада послала је, на захтев САД и НАТО-а, 
немачке војнике на границу Русије кршећи члан 2 Уговора о коначном решењу у 
односу на Немачку, потписаног 12. септембра 1990. 



184 Будимир Кошутић

Најбољи коментар на уводне речи Ангеле Меркел и садржину 
Беле књиге дали су чланови странке којој је у то време председава-
ла (CDU), и Вили Вимер и Петер Гаувајлер, чланови њене сестринске 
баварске странке (CSU), у отвореном писму насловљеном „Једна реч 
кајања“, објављеном непосредно после појаве Чилкотовог извештаја о 
Рату у Ираку и немачкој Белој књизи. Уместо да искаже кајање (због 
залагања да Немачка заједно са САД и УК учествује у ирачком рату 
2003. године), „њен кабинет је у среду ове седмице објавио Белу књигу 
о безбедносној политици и будућности Бундесвера. У њој је предвиђен 
глобални немачки војни ангажман, упркос томе што су творци Осно-
вног закона предвидели супротно за оружане снаге. Ми не сматрамо 
ово правим одговором на страховити промашај у Ираку, у који сте Ви 
хтели да увучете нашу земљу да сте могли“.49

Поразом Хилари Клинтон на америчким изборима 2016. године, за-
почети процес одређеног неразумевања између САД, СРН и ЕУ у време-
ну мандата Барака Обаме, убрзао се. Сазрело је време да немачка и фран-
цуска политичка елита пажљиво проуче поруке које су о Европи и њеној 
будућности упутили кроз Јелисејски споразум из 1963. године тадашњи 
немачки канцелар Конрад Аденауер и француски председник Шарл де 
Гол. Де Гол и Аденауер су добро знали да се Европа не може свести на Ев-
ропску заједницу/унију и да је неопходна сарадња између свих европских 
држава. Добро је позната њихова замисао о заједничкој европској кући од 
Атлантика до Урала односно од Лисабона до Владивостока (Митеранов 
додатак што је прихватио и руски председник Путин).

У ситуацији створеној недавним отказивањем Уговора о уништењу 
ракета кратког и средњег домета (INF Treaty из 1987.)50 од стране САД, 
евентуално прихватање и размештање нуклеарних ракета САД тог до-
мета на територији европских држава представљало би не само угрожа-
вање безбедности држава које то размештање прихвате већ и европске 
безбедности. Заблуда је веровати да се у савременом свету чланством 
у Северноатлантској организацији (НАТО) у потпуности обезбеђује 
властита, европска и светска безбедност. Још је наивније веровати 
да ће САД, без обзира на то ко је председник, иступити из НАТО-а.51 

49 Peter Gauweiler und Willy Wimmer, „Ein Wort der Reue“, Der Spiegel 29/2016 str. 24.
50 Председник Трамп је 1. фебруара 2019. изјавио: „Русија је сувише дуго и некажње-

но кршила Уговор, тајно развијала и размештала забрањене ракетне системе који 
представљају директну претњу нашим савезницима. Сутра ће САД прекинути из-
вршавање својих обавеза и покренуће процес изласка из Уговора који ће се завр-
шити за шест месеци, уколико Русија не почне поново да га поштује“.

51 Познати немачки дипломата и председник Минхенске безбедносне конференције 
од 2008. године Волфганг Ишингер тврди да „ниједан од многих политичара које 
је упознао није учинио свет толико несигурним као Трамп“. Наравно, упоредно и 
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 Обрнуто, ако Француска и Немачка прихвате став Шарла де Гола пре-
ма Северноатлантском пакту и Европи као заједничкој кући, вероватно 
је могуће обезбедити европски мир и просперитет. Треба веровати да у 
Немачкој и Француској постоје политичари који високо вреднују мисли 
и дела Шарла де Гола, Конрада Аденауера и Вили Бранта.
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Summary. After the downfall of German Reich in 1945, numerous questions (of econom-
ic, political and legal nature) were opened up, which haven’t been fully solved to this day. 
Among these debatable questions is the question of German sovereignty and European safety. 
Federal Republic of Germany is a rare state that has acquired sovereignty twice over a period 
of 35 years. First time by putting the so called German contract into force, in May 1955 (in 
the version determined by Parisian protocols from 1954), and the second time after conclud-
ing the Two Plus Four Agreement (Treaty on the final settlement with respect to Germany) 
in September 1990 and its coming into force in March 1991. In German legal and political 
theory, certain deficiency of acquired sovereignty is pointed out, especially when it comes 
to the right of certain states to station their military forces on the territory of Germany (ius 
ad praesentiam и ius in praesentia), as well as the prolonged validity of certain regulations of 
former occupying law in German legal order. Finally, the paper examines if and how much 
has the Federal Republic of Germany respected the obligations taken from the Two Plus Four 
Agreement, its Constitution, The Charter of the United Nations, with a special review of 
SFRY, SRY, Serbia and European safety as a whole.

Keywords: sovereignty, safety, international law, international agreement, occupying law, pac-
ification

паралелно с Трампом, Ишингер приказује и руског председника Путина као пре-
тњу за мир и безбедност, преузимајући дословно реченице из Беле књиге немачке 
владе о безбедносној политици и будућности Бундесвера; Wolfgang Ischinger mit 
Claudia Cornelsen, Welt im Gefahr, Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten, 
Econ, 2018, посебно стр. 9–10, стране 47–69 (с насловом „Америка прво – Супер-
сила која неће више да буде светски полицајац“) и 99–141 (с насловом „Русија – 
Од заједничке куће Европа ка новом хладном рату“).




