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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. У уводном делу рада одређен је појам суверености који се разматра из угла 
међународног права и међународних односа. Други део рада посвећен је суверености у 
доба глобализације. Дат је осврт на круњење суверености држава као објективни про-
цес који се одвија спонтано, а затим су изнети разлози због којих сувереност ипак и 
даље опстаје, уз навођење у чему се она манифестује.

У трећем делу изложена су схватања о превазиђености суверенитета држава. Дат 
је кратак критички осврт на ставове по којима сувереност није настала појавом првих 
држава већ је производ Вестфалског мира (1648). Дате су теорије о ограниченом суве-
ренитету држава које су се јављале у прошлости, а изложене су и савремене теорије, 
њихова аргументација и специфичности.

У четвртом делу аутор указује на ризике прихватања теорије о негирању и огранича-
вању суверенитета држава. Указује се на могуће негативне последице као што су отварање 
простора за хуманитарне интервеције и друге облике употребе силе у међународним од-
носима, увођење правне неједнакости држава, мешање у њихове унутрашње послове, не-
гирање имунитета од стране јурисдикције, отимање туђих природних богатстава, кршење 
људских права, измена постојећег међународног права и могуће злоупотребе.

У закључном делу рада констатује се да се крајем прошлог века свет обрео у новој 
стварности у којој су САД биле једина суперсила која је могла да намеће своја виђења, 
интересе и системе вредности и није одолела искушењу да такво стање искористи за 
увођење нових правила у међународне односе и међународно право. Део тога су и по-
кушаји оспоравања суверености као, наводно, анахроног концепта. У последњих неко-
лико година односи су се променили и данас, у најмању руку, имамо биполарни свет, 
што је утицало на то да донекле опадне притисак на сувереност држава, а трезвени 
гласови који се залажу за очување међународног права све чешће се чују и у правној 
литератури западних земаља, па и САД.

Наведени су бројни аргументи у прилог одбацивању идеје о негирању суверенитета 
држава и неприхватљивости наметања таквих решења. Сувереност држава и данас пред-
ставља темељ међународних односа и међународног права. Да није тако не би било др-
жавних граница, не би било држављанства, не би било царина, не би било међународних 
организација итд. Државе и даље постоје, народи се идентификују са њима, а велики број 
њих спреман је и животом да брани независност своје земље. Државе се додуше лиша-
вају дела својих функција, али се зато јављају нове, а многе постојеће продубљују.

Премда моћ и власт нису исто али су у тесној вези, државе су у сваком погледу 
моћније него икада. Скреће се пажња на опасности глобализације (изумирање разних 
култура, прекогранично загађење, међународни тероризам, транснационални кри-
минал, опасност пандемије итд.). Упоредо са глобализацијом одвијају се једнако снажни 
процеси интернационализације и регионализације. Концепт суверености ће вероватно



356 Борис Кривокапић

у неком тренутку бити превазиђен, али то треба да буде резултат мирних процеса, 
трансформација заснованих на сагласности држава и њихових грађана.

На самом крају истиче се да Србија мора да истрајава у заштити своје и сувере-
ности других држава, и то како из начелних, моралних и правних разлога, тако и због 
тога што је то у њеном најбољем интересу јер концепт суверености, као и међународно 
право, данас штити мале, недовољно снажне државе.

Кључне речи:  држава, сувереност, међународно право, глобализација

I Увод

Најпростије речено, сувереност је право и својство државне вла-
сти да је на односној територији највиша и независна од свих других 
власти, односно да је слободна у одлучивању и надређена свим дру-
гим властима и лицима и може им наметнути своју вољу. Гледано из 
другог угла, она означава да држава (народ) ужива неотуђиво право 
да одлучује о свом унутрашњем друштвенополитичком и економском 
уређењу (тзв. унутрашња сувереност), одн. о својој спољној политици 
(тзв. спољна сувереност).1

Препуштајући бављење осталим проблемима онима који су за то 
компетентнији, овде ћемо се бавити само спољном сувереношћу или, 
прецизније, посматраћемо сувереност само из угла међународних пра-
ва и међународних односа.

Идеја и пракса суверености јавља се већ са појавом првих држава. 
Истина, чак ни у средњем веку није било правно-техничког израза који 
би исказао врховништво државне власти, већ се оно унутар државе 
поистовећивало са слободом доношења и измене закона и других про-
писа, а на спољном плану са независношћу.2 Па ипак, сувереност као 
појава је суштински постојала.3 Без тога, једноставно, не би било држа-
ва, нити њихових међусобних, правом регулисаних односа. Чак и када 
није постојала довољно изграђена свест о томе, одувек је међународно 
право почивало на схватању о државама као сувереним јединкама које 
у начелу имају способност да самостално уређују односе у границама 
своје јурисдикције и да иступају као основни субјекти међународног 
права, које су, уосталом, саме изградиле.

1 Нинчић, 1967; Лукић, Кошутић, 1975, 35–36; Келзен, 1998, 447–450; Хинсли, 2001; 
Пастухова, 2006; Митровић, 2010, 34–39.

2 Чавошки, 1996, 138.
3 Ту идеју, разним терминима (majestas, plena potestas, summa potestas, summum 

imperium итд.), исказују разни владари, правници и филозофи. Термин сувереност 
први је у делу Левијатан (1651) употребио Жан Боден. Walker, 1899, 235–243; Ча-
вошки, 1996, 138–141.
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Све до појаве међународних организација крајем XIX века, а затим 
и других нових субјеката међународног права, државе су биле једине које 
су стварале међународно право, примењивале и штитиле га (санкциони-
шући његово кршење). Стога су многи то право дуго звали међудржав-
ним.4 Премда је у наше време углавном напуштено као непрецизно и не-
довољно свеобухватно, дефинисање међународног права, као права које 
уређује односе међу државама може се наћи и у савременој литератури.5

Један од основних принципа на којима почива читаво савремено 
међународно право је начело суверености, одн. суверене једнакости и 
независности свих држава.6 Оно је уграђено у чл. 2/1 Повеље УН и по-
тврђено низом других важних међународноправних докумената,7 па и 
пресудама Међународног суда правде.8

Истовремено, то је једно од најважнијих права сваке државе. Уп-
раво по суверености држава се разликује од сличних творевина, које 
то својство немају, па стога и нису државе. Другим речима, без сувере-
ности не би било ни самих држава. Уосталом, управо из ње проистичу 
друга основна права држава, као нпр. на територијални интегритет, на 
имунитет од стране јурисдикције итд.9

Многи сувереност користе као синоним за независност и обр-
нуто.10 Ово због тога што, гледано из угла међународног права,

4 De Vattel, 1844, Preliminaries, § 3, p. lv; Halleck, 1866, 30; Hall, 1895, 1; Rivijer, 1897, 3; 
Davis, 1900, 2; Листъ, 1923, 1; Moa, 1925, 9.

5 Brierly, 1955, 1; Kelsen, 1952, 3; Korowicz, 1959, 1; Лисовский, 1970, 4; Klafkowski, 
1981, 18–19; Лукашук, 2005, 11; Глебов, 2006, 7; Гетьман-Павлова, 2015, 8; Simmons 
Beth, 2013, 353.

6 И Стални суд међународне правде је још пре скоро 100 година приметио да је 
„право да се улази у међународне аранжмане атрибут суверености државе“. Case of 
the S.S. Wimbledon“ 1923, Permanent Court of International Justice, Series A, Judgment 
of August 17th 1923, par. 2, p. 25.

7 Оно се јавља нпр. у преамбули Бечке конвенције о уговорном праву (1969), Де-
кларацији о начелима међународног права о пријатељским односима и сарадњи 
држава у складу са Повељом УН (1970), Повељи о економским правима и дужнос-
тима држава (1974), Завршном акту КЕБС (1975) и др.

8 Суд се у разним предметима бавио државном сувереношћу, никада је не дово-
дећи у питање, а у једној пресуди изричито ју је назвао основним начелом „на 
којем почива читаво међународно право“. Case Concerning Military and Paramilitary 
Activities in and Against Nicaragua (1986), Judgment of 17 June 1986, International 
Court of Justice, para 263, p. 133 (123).

9 Поједина од тих права у наше време уживају и неки други субјекти, у првом реду 
међународне организације, али само државе уживају сва та права и то у пуном 
или макар највећем могућем обиму.

10 De Vattel, 1884, §4, p 2; Huber, 1928, par. 2, p. 8; Brownlie, 1995, 75, 77; Shaw, 2008, 
202. Вател нпр. констатује: „Свака држава која сама управља собом, под каквим 
год обликом власти, без зависности од било које стране силе, је суверена држава.“
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сувереност државе се углавном своди на њену независност од спољног 
мешања, на то да није дужна да слуша наређења ниједне друге власти 
нити да се покорава ограничењима свог суверенитета на која није из-
ричито или прећутно пристала.11

То, међутим, нипошто не значи да државе заиста имају способ-
ност да раде шта им је воља. Њихова сувереност није свемоћ у апсо-
лутном смислу, није неограничена власт.12 Она постоји само у оквири-
ма који су задати међународним правом.13

У том смислу, „када међународни правници кажу да је држава 
суверена, све што мисле јесте да је она независна, што значи да није 
подређена некој другој држави. То нипошто не значи да је она изнад 
права.“14 Државе на међународном плану имају само ону слободу избо-
ра и акције које им оставља међународно право.

Према томе, премда се дефинише као највиша, независна власт, са 
позиција међународног права сувереност држава није и не може бити 
апсолутна.15 Државе су одувек добровољно ограничавале своју слободу 
одлучивања и акције стварајући међународноправне обичаје и закљу-
чујући међународне уговоре, а у новије време и на друге начине (нпр. 
постајући чланице међународних организација).16 Такво њихово пона-
шање је објективна нужност, јер без тога не би била могућа међународна 
сарадња, па ни просто одржавање мира, а међународни оружани сукоби 
би остали правно нерегулисани, што значи да би имали све претпостав-
ке да се изроде у покоље без икаквих правила и милости за било кога.

У арбитражној пресуди у спору око острва Палмас, Хубер је истакао: „Сувере-
нитет у односима између држава означава независност. Независност у погледу 
дела света је право да се у њему, уз искључење било које друге државе, обављају 
функције државе. Развој националне организације држава током протеклих не-
колико векова и, као последица тога, развој међународног права, успоставили су 
овај принцип искључиве надлежности државе у односу на сопствену територију 
на такав начин да то представља полазну тачку у решавању већине питања која се 
тичу међународних односа“.

11 Oppenheim, 1955, 118; Jennings, Wats, 1996, 122; Tomuschat, 1999; Tomuschat, 2003, 
22; Јанковић, Радивојевић, 2014, 117.

12 Degan, 2011, 214.
13 У том смислу неки аутори примећују: „Сувереност значи потчињеност држава 

само међународном праву, другим речима непосредну потчињеност међународ-
ном праву“. Кау, 2015, 255.

14 Malanczuk, 1997, 17.
15 Неки аутори уопште не говоре о апсолутној власти, већ кажу да суверенитет 

постоји кад постоји „висок степен политичке власти“. Rhyne, 1971, 76.
16 „Целокупан систем међународног права, посебно формирање и деловање међуна-

родих организација, представља ограничење суверенитета“. Аврамов, 2011, 183.
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Задржаћемо се на још једном проблему који илуструје како жи-
вот тврдоглаво руши све теоријске поставке, ма како оне наизглед биле 
логичне и непротивречне. Пошто је највиша, највећа, најјача власт на 
једној територији, суверена власт би по природи ствари требало и да је 
недељива. На то указују многи теоретичари, према којима „сувереност 
на истој територији не може истовремено припадати двема властима, 
што значи да је сувереност недељива“17, односно „сувереност једне др-
жаве искључује сувереност сваке друге државе“.18

Међутим, пракса је упознала изузетке у виду кондоминијума (ко-
империјума), тј. заједничког вршења власти двеју или више држава над 
истим подручјем, а на основу међународног уговора. У доба феудали-
зма тако су решавани спорови у вези са наследним правима владара, а 
затим је коришћен ради избегавања сукоба између колонијалних сила 
око поделе света. Иако се обично радило о прелазном решењу, које је 
касније замењивано суверенитетом само једне земље, у неким случаје-
вима такво стање трајало је веома дуго.19 Премда је у наше време кон-
доминијум превазиђен, и даље има неких ситуација, као што су нпр. 
Острво фазана на реци Бидасоа између Шпаније и Француске (на се 
сваких пола године смењују се у погледу управе острвом) или Залив 
Фонсека чије обале припадају Салвадору, Хондурасу и Никарагви.

II Сувереност у доба глобализације

1. Круњење суверености држава као процес
Реално гледајући, сувереност држава је почела да се круни чим је 

настала. Упоредо са развојем свеколиких односа између држава, расле 
су и обавезе које су оне преузимале. Данас, када су на свим нивоима 
убрзани процеси глобализације, свет све више постаје једно друштво, 
што има за последицу да су државе све више ограничене у својој сло-
боди одлучивања и акције.

У наше време државе се једним делом одричу политичке и војне 
суверености, постајући део система колективне безбедности (УН) или 
војно-политичких организација (нпр. НАТО) који преузимају одлуке о 
важним питањима, па и онима из домена одбране. Премда се у начелу 

17 Morgenthau, 1948, 350.
18 Келзен,1998, 449.
19 Кондоминијум над Кипром који су 688. договорили византијски цар Јустинијан II 

и арапски калиф Абд ел Малик (трајао је до 965); заједничка власт Француске и 
Велике Британије над Новим Хебридима (1887–1980); Египта и В. Британије над 
Суданом (1899–1956); Аустралије, САД и В. Британије над острвом Науру (1923–
1942); САД и В. Британије над острвима Кантон и Ендербери (1939–1979) итд.
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из њих може и иступити, то нису никакви ad hoc савези, већ посебни 
облици врло тесне сарадње која се прелива и на друга подручја.

Слично важи и за друга поља. Државе се одричу све већег дела 
суверености у економским односима. То чине нарочито улажењем у 
чланство међународних економско-финансијских организација (Светска 
трговинска организација, Светска банка итд.), одн. закључивањем одго-
варајућих уговора. Због чланства у тим институцијама и аранжманима, 
али и из сасвим практичних разлога (нпр. ради добијања кредита), оне су 
у позицији да се повинују разним захтевима и условима, као што су при-
ватизација, либерализација, дерегулација, отварање тржишта итд., који 
се намећу као готова решења и униформни стандарди и то свима, без 
обзира на разлике у културном наслеђу, нивоу развоја друштва и слич-
но. Тако је и у другим областима сарадње, као што су саобраћај, телеко-
муникације, култура итд. Уосталом, једна од области која повезује свет је 
спорт, а спортска надметања (али и све оно што је повезано са тим, под-
разумевајући и правила и услове под којима се организују и одржавају) 
су униформисана и централизована путем међународних спортских ин-
ституција, Олимијских игара, светских првенстава, итд.

Садржински гледајући, много тога што је у прошлости било у ру-
кама држава, сада није. Производња одређене робе или пружање неких 
услуга који су раније били ствар државе, сада су препуштени приват-
ном сектору, што често значи транснационаним компанијама. Одређе-
ни стандарди које су самостално прописивале државе свака за себе, 
одавно се утврђују од стране компетентних међународних ауторитета. 
Све више се врши унификација појединих области националних прав-
них поредака, тако што се друштвени односи правно уређују на исто-
ветан или бар што сличнији начин (у домену грађанског, привредног, 
радног, саобраћајног, пошптанског, еколошког и сл. права). Унифика-
цијом права бави се низ међународних организација и тела, као што 
су Међународна организација рада, Светски поштански савез, Међуна-
родна организација за цивилно ваздухопловство итд.

Посебно илустративан пример напуштања класичног поимања 
суверенитета везан је за материју људских права. У прошлости државе 
нису дозвољавале да се интернационализује питање људских права – 
покретање те теме претило је да изазове бурну реакцију и буде означено 
као мешање у ствари које се налазе у искључивој надлежности држава. 
Данас није тако. Не само да су државе дужне да обезбеде одговарајући 
степен јамчења, остваривања и заштите људских права лица која су 
под њиховом јурисдикцијом, већ на разне начине полажу рачун о то-
ме.20 Међународној заједници, оличеној у најважнијим међународним

20 Пауновић, Кривокапић, Крстић, 2018, 79–125.
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организацијама, стоје на располагању разни механизми за контролу, 
али и вршење притиска, па и кажњавање у оним ситуацијама које се 
покажу као неприхватљиве.

Све више се развијају и разне регионалне интеграције. Најпозна-
тија је ЕУ, али сличне творевине граде се и на другим континентима 
(Афричка унија, НАФТА, Меркосул итд.). Приступајући им, државе 
на њих преносе све већи део послова из области политичких односа, 
вођења спољне политике, безбедности, привреде итд. У некима од њих 
гради се и посебно, наддржавно право, које добрим делом стварају 
заједнички (међународни) органи, а које уређује све шири круг питања 
унутар граница држава чланица. Пример је ЕУ, чији су органи овла-
шћени да у одређеним областима доносе одлуке које обавезују не само 
државе чланице, већ и сва њихова правна и физичка лица и непосред-
но се (без ратификације и сл.) примењују у свакој од њих.

Коначно, док су у прошлости државе биле једини субјекти међу-
народног права, данас то више нису. Неки од тих нових субјеката, пре 
свих међународне организације, имају одређена права која су доскора 
припадала само државама, као што су активно и пасивно право по-
сланства, право да се учествује у раду међународних конференција, 
право закључења међународних уговора, право предузимања при-
нудних мера, имунитет од стране јурисдикције, итд. Све је већа улога 
транснационалних (мултинационалних) компанија, које стичу све из-
раженији међународноправни субјективитет.21 Чак и појединци имају 
све јачу позицију у међународном праву и могу, под одређеним усло-
вима, да туже државе код надлежних међународних судова за људска 
права, што је доскора било незамисливо. Сама та чињеница довољно 
говори колико је суверенитет држава данас другачији него пре само 
нешто више од пола века.

2. Опстајање суверености
Па ипак, уз сва ограничења која произлазе из општепризнатих 

норми међународног права (опште обичајно међународно право) и 
чланства у међународним уговорима и међународним организацијама, 
сувереност држава тврдоглаво опстаје и у наше време.

Она се манифестује у таквим функцијама, као што су: вођење 
спољне политике; одржавање мира и стабилности у међународним од-
носима; поседовање и употреба оружаних снага; доношење домаћег 
права и старање о његовом спровођењу; очување безбедности и јавног 
реда и мира; судска власт; обезбеђење функционисања државног апа-
рата и читавог друштва; непосредно јамчење, обезбеђење и заштита 

21 Krivokapić, 2017, 110–127.
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људских права; очување института држављанства;22 издавање новца; 
прикупљање пореза; заштита животне средине итд.

Тачно је да је данас традиционални концепт суверенитета делом 
превазиђен, те да се у пракси сувереност држава све више сужава. Али 
је исто тако тачно да државе саме стварају и добровољно прихватају та 
ограничења. И као што могу да их прихвате, тако исто могу и да одус-
тану од тога. Томе треба додати да оне у принципу задржавају право да 
одбаце поједина решења, међународне стандарде и одлуке.23

Уосталом, два најупечатљивија случаја која сведоче да је слобода 
деловања држава на међународном плану подвргнута важним ограни-
чењима – универзална обичајна правила и принудне мере УН – изгле-
дају другачије када се погледају изблиза.

За разлику од међународних уговора, правила универзалног 
(општег) обичајног међународног права обавезна су за све, па и државе 
које нису учествовале и њиховом настанку, те несумњиво представљају 
ограничење суверености. Међутим, и она настају сагласношћу држава, 
истина прећутном. Уз то, у пракси их није лако наметнути, јер је често 
спорно да ли је односно правило заиста настало и која је његова садр-
жина. Најзад, држава која се упорно и доследно противи настанку так-
вог правила не мора да се сматра везаном њиме (случај тзв. упорног 
приговарача).24 Када боље размислимо, све то заправо само потврђује 
сувереност држава.

Други случај су колективне мере које на основу главе VII По-
веље, УН предузимају против неке државе, било да је чланица или 
не. Међутим, ту се заправо ради о мерама против онога ко не само да 
тешко крши међународно право већ угрожава светски мир и безбед-
ност, дакле, угрожава све чланове међународне заједнице. Колектив-
не мере у таквом случају нису само мера помоћи жртви агресије већ 
представљају једну врсту самоодбране свих држава, јер у наше време 
сваки оружани сукоб зачас може да се претвори у велики, па и свет-
ски рат. Ове мере чувају највише вредности међународне заједнице и 

22 Држављанство опстаје и у земљама које су део наддржавних творевина каква је ЕУ. 
Премда је чланом 8 Уговора о ЕУ (Уговор из Мастрихта, 1992) уведено држављан-
ство (грађанство) ЕУ, тиме није укинуто држављанство држава чланица. Напротив, 
држављанство ЕУ проистиче из поседовања држављанства неке од чланица Уније. 
Пошто оне саме утврђују услове за стицање и губитак свог држављанства, тиме 
утичу и на губитак држављанства ЕУ. Када нека држава одлучи да напусти члан-
ство у ЕУ, она тиме посредно лишава своје држављане држављанства ЕУ.

23 Burmester, 1995, 127–149.
24 Више: Кривокапић, 2012, 35–81.



ДРЖАВНА СУВЕРЕНОСТ И МЕЂУНАРОДНО ПРАВО У ЕРИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 363

добробит држава које је чине, а немају за циљ негирање суверености 
било које државе.25

Уз то, два поменута случаја нису од јуче. Општа обичајна прави-
ла имају обавезност одувек и доказ су тога да сувереност држава није 
апсолутна. Колективне мере УН су новијег датума, али су и оне уведе-
не још 1945, и нешто су на шта су државе добровољно пристале, ства-
рајући УН и дајући им та овлашћења.

Вреди подсетити да се чак и у ЕУ, која је једна врста наддржавне 
творевине, у чланство улази добровољно, као што из њега може и да се 
изађе, што сведочи процес познат као Брегзит26, који се управо одвија 
пред нашим очима.27 Томе треба додати да, премда је још 2002. као зајед-
ничка валута усвојен евро, то није прихватило девет од укупно 28 члани-
ца, задржавши националне валуте; да премда је Уговором из Амстердама 
(1999) инкорпорисан у право ЕУ, Шенгенски споразум о посебном систе-
му контроле преласка граница не везује све чланице ЕУ итд.

Уосталом, владе (државе) су и даље најважнија одбрана својих 
народа.

Докле год постоје, државе ће, уз сва ограничења, бити суверене. 
Чак и ако се данашња политичка сцена преобликује и основне ћелије 
међународне заједнице постану градови-државе, и они ће (чим су др-
жаве) морати да поседују неки вид суверености. У супротном, говори-
ли бисмо о регионалној или локалној аутономији. Буду ли се догађаји 
развијали у супротном правцу, тако да дође до образовања супердр-
жава, регионалних држава или држава-континената, и те творевине би 
морале да имају суверена права. У противном, радило би се о једини-
цама светске федерације.

Да поменемо и то да премда је истина да расте број недржавних 
субјеката који стичу све шире обрисе међународноправног субјективи-
тета, они нису слободни од држава са којима су повезани. На међуна-
родном плану за обавезе које су преузели и штету коју причине одго-
вара та држава; њихове активности ограничене су на области које су 

25 Тако нпр. премда је свакоме зајамчено право на живот исто тако свако има и пра-
во да се брани, па и да у нужној одбрани лиши нападача живота. И нико у томе не 
види негирање права на живот.

26 Енгл. Brexit, скр. од Bitain exit. В. Британија је у процесу повлачења из чланства у 
ЕУ на основу референдума о томе, одржаног 2016, на коме се 51,9% оних који су 
гласали изјаснило за напуштање ЕУ.

27 С правом се истиче да би нпр. улазак у чланство наднационалне организације као 
што је ЕУ пре само једног века био сматран за неприхватљиво ограничење незави-
сности државе, али да се на њега данас гледа много реалније, уз узимање у обзир 
економских предности и мана. Malanczuk, 1997, 18.
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државе својим међусобним споразумима дефинисале; чак и када држа-
ва или група држава да овим субјектима право да закључују међунаро-
дне споразуме, то има мали значај, ако на то не пристану друге држа-
ве.28 Ми бисмо томе додали да недржавни субјекти о којима је реч (то 
су у првом реду транснационалне компаније и међународне невладине 
организације) оснивају се и функционишу на основу унутрашњег пра-
ва држава у којима имају седиште и пословање и под условима које то 
право прописује; да односне државе могу да наложе њихово укидање 
или забрану рада; да ти субјекти своју подређеност односним држава-
ма и њиховим правним порецима показују и тако што им плаћају по-
резе и друге дажбине итд.

III Схватања о превазиђености суверенитета држава

Сведоци смо процеса трансформације света који подразумева и 
промену места и улоге држава. Као да то није довољно, сувереност др-
жава се у последње време оспорава, па чак и отворено напада и на те-
оријском плану.

Нека од тих размишљања и залагања су разумљива и део су идеје 
о повезивању свих делова света, изградњи јединствене светске владе 
итд. која у овом или оном облику постоји одувек.

Међутим, крајем прошлог века учестали су напори који су суштин-
ски у функцији наметања некаквог новог светског поретка. То значи но-
вих односа, новог међународног права, нових институција, при чему би 
се свиме управљало из једног центра и, реално, у интересу тог центра.

Задржаћемо се само на неким најзанимљивијим моментима, и 
даље посматрајући све само из угла међународног права. Премда може 
да изгледа као да нису у међусобној вези, када се ставе на исту полицу 
уочава се да многи од њих представљају део истог механизма.

1. Настанак суверености држава
Многи правни писци из Западног света, истичу да је сувереност 

настала као резултат Вестфалског мира (1648).29 Они, међутим, пре-
виђају неколико ствари.

28 Hollis, 2005, 172–173.
29 Међународни скуп у вестфалским градовима Минстеру и Оснабрику, на којем је 

24.10.1648. између Немачке, Шведске, Француске и других држава закључен мир 
којим је окончан Тридесетогодишњи рат (1618–1648). Полазећи од тог да је тим 
миром створен међународни систем који је почивао на мноштву независних др-
жава над којима није било никакве више власти, многи аутори закључили су да је 
тиме створен концепт суверености држава. Тако нпр. Cassese, 1986, 37.
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Пре свега, такав став је (западно)евроцентричан. Он полази од 
супериорности западних држава и њихове културе и обично је део 
приступа који сугерише да је и само међународно право настало у то 
доба и то управо у односима између западних сила. То, међутим, не 
одговара истини.

Међународо право је настало упоредо са првим државама и њихо-
вим односима. Оно није рођено у Европи у XV-XII веку, нити су њего-
ви очеви били Гроцијус и његови савременици. Освајање света од стра-
не европских колонијалних сила значило је насилно ширење европске 
културе и примену европског међународног права за регулисање одно-
са између колонијалних сила у њиховим сучељавањима изван Европе. 
Оно се, међутим, није примењивало на односе између метропола и по-
корених народа. Када су, много касније, ти народи изборили самостал-
ност, то право им је наметнуто као једна врста светског стандарда. Али 
то не значи да пре њега није било међународног права. Оно се родило 
у зору цивилизације и то на разним подручјима, свуда где су постојале 
организоване људске заједнице.30

Исто важи и за сувереност. Схваћена из угла међународног пра-
ва и праксе, као независност, она је не само део већ и предуслов за 
постојање и међународног права и самих држава. Они су неодвојиви.31

Тачно је да у античко доба није био познат термин сувереност, 
али јесте његова садржина. Већ тада налазимо и формулисање државне 
независности, што ће рећи суверености. Чувена је Прокулова дефини-
ција, према којој: „Слободна је држава, која није потчињена никаквој 
власти друге државе“.32 Уосталом, и сам Гроцијус бавио се сувереношћу 

30 Кривокапић, 2017, 46–57.
31 Тачно је да је суверена власт дуго везивана уз личност владара, али суштински 

то је било својство државе, а не личности. Променом на престолу та власт није 
нестајала, већ се преносила на наследника, све док је сама држава била независна. 
Такође, ни у антици нису све државе биле монархије – довољно је подсетити се 
Атине и Рима. Уосталом, о постојању тзв. спољне суверености већ у доба првих 
држава, сведоче нам институти као што су међусобно признавање, немешање у 
унутрашње послове других држава, слање и пријем дипломатских представника, 
имунитети и привилегије, итд. Међународни уговори остајали су на снази и на-
кон смрти владара који су их закључили, што говори да то нису били лични, већ 
међудржавни споразуми. Довољан пример је чувени уговор о миру, војном савезу, 
међусобној помоћи и екстрадицији, који су око 1278. пре н.е. закључили египат-
ски фараон Рамзес II и хетитски цар Хатушил III а који је доследно поштован и 
након њиховог живота, све до пропасти хетитског царства (неких 80 година после 
закључења уговора).

32 „Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus“. Korowicz, 
1959, 24–25; Cursi, 2014, 195.
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у свом De jure belli ac pacis (1621) читавих четврт века пре Вестфалског 
конгреса.33

Зашто се овде уопште осврћемо на ово питање? Зато што оно по-
тенцијално може да има одређену тежину и у неким другим водама.

Ако се прихвати да се сувереност родила у склопу Вестфалског 
мира, то сугерише да као што је настала, тако исто (договорно) може 
и да нестане. И, посебно, ако ју је створио узани круг тадашњих нај-
моћнијих држава (фактички, оне су се питале) тако исто и данас неки 
нови круг држава може да је укине или драстично ограничи. Међутим, 
ова размишљања нити су историјски тачна, нити су у складу са логи-
ком међународних односа, те се не могу прихватити. Сувереност држа-
ва није створена преко ноћи, потписивањем Вестфалског мира, па не 
може бити ни укинута једним потезом.

2. Теорије о ограниченој суверености држава
Са тврдњом да данас владају другачији односи, због којих је кон-

цепт суверености превазиђен, неки аутори предлажу кораке који значе 
негацију или у најмању руку велико ограничење суверености држава. 
То заправо нису нове идеје. Нове су само због аргумената којима се 
бране и циљева који се њима желе постићи.

3. Теорије о ограниченој суверености у прошлости
Схватања о ограниченој суверености налазимо већ у антици, 

нпр. код Римљана који су разликовали равноправне и неравноправне 
савезе и уговоре, према томе да ли су другу страну сматрали једнако 
сувереном (независном) или не.34 Уосталом, ни Боден који је увео тер-
мин сувереност није тврдио да је власт државе неограничена. Апсолут-
ни суверенитет држава нису признавали ни Гроцијус, Вател и други.35 
Другим речима, одувек се имала у виду тзв. релативна сувереност.36

33 Посебно је занимљива глава III и у оквиру ње одељци VII-XIII. Grotius, 2005, 259–296.
34 Баскин, Фельдман, 1990, 33.
35 По Бодену, та власт је потчињена божанском, природном и међународом праву, 

Гроцијус је указивао да је држава део међународне заједнице која поштује право 
и морал, док је Вател сматрао да је држава потчињена моралу и међународном 
праву, а највиша само у односу на своје поданике, одн. у смислу да је независна од 
власти стране земље. Фердросс, 1959, 25–26; Yamauchi, 1993, 1–17.

36 О апсолутној је почело да се говори тек у XIX веку, у вези са филозофијом Хегела 
и његових присталица који су истакли теорију о самообавезивању држава као ос-
нови позитивног међународног права. Она, међутим, никада није могла да издржи 
критику, зато што међународно право не почива на вољи појединих држава, већ 
га стварају све или макар група држава. Фердросс, 1959, 26–27.
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Инсистирање на ограниченој суверености држава постаје посеб-
но популарно почетком XX века, када су многи теоретичари, понесени 
развојем међународних односа и међународног права, пожелели да се 
што пре оствари свеколико јединство света. Неки међу њима говорили 
су да је потребно укинути суверенитет, да је он дељив, да постоје полу-
суверене државе и слично.37

Код ових разматрања мислило се на државе уопште, а не на кон-
кретне земље или групе земаља. Међутим, било је и теорија које су 
сугерисале да суверенитет појединих држава трпи још нека, додатна 
ограничења и то због посебне природе тих земаља. Није реч о огра-
ничењима која су последица слободног избора тих држава (стална 
неутралност, чланство у ЕУ и слично) већ о онима која су наметнута 
споља. Навешћемо два позната примера.

У време крсташких ратова, било је схватања да су хришћанске 
земље дужне да се одазову и учествују у тим походима. Да, дакле, не-
мају слободу одлучивања у том погледу и то само због чињенице што 
припадају хришћанском свету.

У доба Хладног рата у СССР је развијена доктрина о пролетер-
ском, одн. социјалистичком интернационализму. Најпростије речено, 
сводила се на тврдњу да између социјалистичких земаља постоји нови, 
виши тип међународних односа, који карактерише чињеница да је суве-
ренитет тих држава ограничен у смислу да ако у некој од њих запрети 
опасност рестаурације капитализма, друге земље из тог круга су овла-
шћене и дужне да спрече такав развој догађаја, ако треба и путем ору-
жане интервенције. Саставни део тог приступа био је став да постоји 
посебно, социјалистичко међународно право.38 Ова теорија је одмах 
доживела оправдану критику, па и од теоретичара из тадашње Југосла-
вије.39 Ово нарочито зато што је у пракси послужила као оправдање за 
хегемонизам СССР и интервенције у Мађарској 1956. и Чехословачкој 

37 Тако је нпр. примећено: „Из претходне скице историје концепције суверенитета 
постаје јасно да не постоји и никада није постојала једногласност по питању ове 
концепције. Стога није ни чудо да је учињен напор да се потпуно укине концепција 
суверенитета из науке о политици, а исто тако и да се укине суверенитет као нужна 
карактеристика државности, тако да би се као последица тога разликовале државе 
са и без суверенитета ... Пошто не може бити сумње у постојање полунезависних 
држава, може се тврдити да је суверенитет дељив.“ Oppenheim, 1905, § 70, 108.

38 Усенко, 1961, 16–30; Айрапетян, Суходеев, 1964; Левин, Калюжная, 1964, 63–65, 
70–72; Тункин, 1970, 483–506; Лисовский, 1970, 48–55; Кожевников, 1972, 52–66; 
Тункин, 1982, 223–255.

39 Vukadinović, 1969, 609–631; Ninčić, 1969, 9–24; Аврамов, 1972, 9–24; Krivokapić, 
1991, 17–21.
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1968. Као политички пројекат без стварне научне позадине, тај концепт 
је пропао са распадом источног блока.

4. Савремене теорије о ограниченом суверенитету
Крајем прошлог века, претежно у англосаксонској литератури, 

појавиле су се теорије које су са разних позиција негирале сувереност 
држава или у најмању руку инсистирале на томе да се она знатно огра-
ничи. Већина њих имала је два заједничка момента.

Оне су се у принципу залагале за негирање или ограничавање 
суверености свих, тачније огромне већине, а не само неких држава.40 
И друго, премда су на први поглед настојале да објасне нове процесе 
у међународној заједници, великим делом су заправо служиле обез-
беђењу некакве квазинаучне основе за одређене промене у постојећим 
односима и међународном праву. Другим речима, чак и ако њихове 
присталице то можда нису увек јасно виделе, оне су биле и остале у 
функцији политике.

Један број теоретичара своје указивање на превазиђеност сувере-
ности држава везао је за уску област којом се бави – заштиту људских 
права; очување животне средине и спречавање промене климе; борбу 
против међународног тероризма; обезбеђење слободе кретања финан-
сија, робе и услуга итд. Ипак, узети заједно, њихови прилози изгледају 
као мозаик и имају тенденцију да у крајњој линији добију много шири 
значај. И заиста, ако би се оно што се нуди за разне области прихвати-
ло за сваку од њих, резултат би имао општи и дугорочни домашај.

Други, напротив, тврде да је сувереност држава у принципу не-
примерена односима који се граде у XXI веку, када свет постаје једно 
друштво. Њихов приступ је свеобухватан, у смислу да се залажу за ко-
рените промене које би онда довеле до промена у свим релевантним 
областима. Упрошћено, тај став би се могао сажети у реченицу која би 
гласила: „У доба глобализације суверенитет држава и постојеће међу-
народно право су превазиђени“.

Присталице овог приступа полазе од тога да је држава изгубила 
улогу коју је раније имала. По њима, процеси и стања која је у прошло-
сти на својој територији контролисала искључиво држава (регулисање 
друштвених односа, одржавање реда, заштита од спољних нападача, 
старање о несметаним привредним токовима, саобраћају итд.) данас 
се одвијају независно од ње, или бар њеног одлучујућег утицаја, док је 

40 Док је доктрина о ограниченом суверенитету социјалистичких држава говорила о 
изузетном правилу које важи у односима између тих земаља, овде се има у виду 
опште правило, које, практично гледајући, важи за огромну већину држава, али 
не и за све државе (не нпр. за западне демокартије).
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истовремено приметна тенденција сталног раста међународноправног 
регулисања све већег броја питања која су донедавно сматрана питањи-
ма из домена искључиве надлежности држава. Из тога закључују да је 
у време глобализације смањена могућност држава да управљају својим 
пословима, па и својом судбином.41

Додају се још неки аргументи и то обично „у пакету“, као скуп 
доказа да је сувереност држава кочница развоја света. Примећује се да 
је суверенитет историјски концепт који је одговарао свету подељеном 
по верским, културним, привредним и другим моментима, али је данас 
превазиђен; да сувереност спречава јединство света; да су људска права 
највећа вредност која стоји изнад суверености јер суштина свега је до-
бробит човека; да у наше време држава која није у стању да људима под 
својом влашћу обезбеди основна људска права или их крши, губи суве-
рена права; да су развој војне индустрије и моћ савременог оружја так-
ви да они више не смеју остати у рукама националних влада; да борба 
против тероризма и организованог криминала који угрожавају читав 
свет не трпи да се државе које их подржавају или толеришу крију иза 
суверености; да је сувереност неспојива са научно-техничком револу-
цијом; да сувереност кочи развој светске привреде тиме што омогућа-
ва да се ускраћује приступ сировинама, тржишту и радној снази; да су 
процеси глобализације срушили политичке, економске, информационе 
и друге баријере у свету; да „капитал нема домовину“; да сувереност 
омогућава постојање тзв. пореских рајева; да сувереност спречава заш-
титу биљног и животињског света; да постоје тзв. „пропале државе“ 
које немају сувереност, те се понекад може и мора интервенисати на 
њиховој територији у борби против организованог криминала итд.42

Уз наведено, наводи се и да се држава у извесном смислу потко-
пава и изнутра, тако што се све више растеже на појединачне функцио-
налне делове. При томе, извршни, али и законодавни органи, па чак 
и судови, све више остварују разне видове прекограничне сарадње (са 
таквим телима и органима у другим државама), стварајући густу мре-
жу нових односа, који чине део новог међународног поретка. Развоју и 
јачању тих односа посебно доприноси потреба решавања најважнијих 
заједничких проблема савременог света, као што су пропадање живот-
не средине, промена климе, тероризам, прекогранични организовани 
криминал итд.43

41 Ratner, 1998, 65–80.
42 Falk, 1975, 63–64; Jackson, 1990; Schreuer, 1993, 447–471; Fowler, Bunck,1995; 

Aalberts, 2004, 245–257; Krasner, 2001, 17; Jackson, 2003, 782–802; Maogoto, 2005, 
83–98; Bartelson, 2006, 463–474.

43 Slaughter, 1997, 184.
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Има и мишљења, подстакнутих ерозијом положаја и улоге држа-
ва, да настаје глобална, светска држава, наддржава, тј. други облик по-
литичке организованости светског друштва. Чак и неки од оних који и 
даље признају значај концепта суверености истичу да је неопходан нови 
приступ који би се заснивао на расподели власти (engl. power allocation).44

На бази изнетих и сличних размишљања један број теоретичара до-
шао је до закључка да у време свеопште глобализације, када је могућност 
држава да управљају својим пословима, па и својом судбином, смањена, 
сувереност је, просто речено, превазиђена и представља анахронизам. То 
је изазвало реакцију оних који настоје да одбране сувереност као кон-
цепт који за сада нема алтернативу. Јавили су се и неки са сопственим 
приступима (нпр. са идејом да уместо начела суверене једнакости држа-
ва прихвати принцип њихове суверене неједнакости) итд.45

То, међутим, није све. Ако су прихвати да су постојећи правни 
и стварни оквири превазиђени, то значи да морају бити замењени не-
чим новим, другачијим. Другим речима, ако су државе суверене, оне то 
више не треба да буду; ако међународно право почива на принципи-
ма суверености држава и забране силе у међународним односима, онда 
оно убудуће треба да се заснива на битно другачијим начелима.

IV Ризици прихватања негације суверенитета држава

Процес ограничења суверености јесте нешто што тече, али 
тече природно, својим током. И нити је присутан у свим областима 
друштвених односа, нити тече у свим државама или регионима подјед-
наком брзином и истим коритом. Стога је опасно заговарати његово 
убрзање, ширење на нова поља или, штавише, предузимати кораке да 
би се он што пре довео до краја. Најгоре је када се то пакује у обланду 
квазинаучних образложења. Да употребимо сликовит пример – једно је 
када човек сам умире (од старости), друго је када га неко убије или му 
умишљајно убрза смрт (нпр. погрешно га лечи), а треће је када га убија 
и при тиме убеђује да је то за његово добро.

Негирање суверености држава може да доведе до коренитих про-
мена у међународним односима. Поменућемо само неке.

44 Jackson, 2003, 782–802.
45 Bartelson, 1993; Gottlieb, 1993; Bilder, 1994, 9–17; Duke, 1994, 25–48; Fowler, Bunck, 

1995; Henkin, 1995/96, 31–45; Hashmi, 1997; Mills, 1998; Krasner, 1999; Henkin, 1999, 
1–14; Krasner, 2001, 17–42; Bebboune, 2002, 243–262; Jackson, 2003, 782–802; Lake, 
2003, 300–323; Cohen, 2004, 1–24; Nagan, Hammer, 2004, 141–187; Cryer, 2005, 979–
1000; Bartelson, 2006, 463–474; Donnelly, 2006, 139–170; Anghie, 2007; Peters, 2009, 
513–544; Cohen, 2010, 261–280; Besson, 2011, 373–387.
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1. Отварање простора за примену силе
Савремено међународно право почива на строгој забрани не само 

употребе силе, већ и претње силом у међународним односима. Сила 
је дозвољена само: 1) у случају самоодбране и 2) онда када се ради о 
колективним мерама које је одредио Савет безбедности са позивом на 
главу VII Повеље. Изван тога, употреба силе је забрањена и представља 
агресију, која повлачи одговорност државе по међународом праву и от-
вара питање индивидуалне кривичне одговорности односних лица.46

1.1 Хуманитарна интервенција
Крајем прошлог века захуктале су се теорије о томе да и тзв. хума-

нитарна интервенција представља дозвољени изузетак од забране силе 
у међународним односима. Дошле су из уста одређених политичара и 
активиста за људска права, али и од стране дела науке.47 По заговорни-
цима овог става, друге државе не само да имају право да интервенишу, 
када је то потребно и оружано, у држави која тешко крши људска пра-
ва већ имају такву обавезу.

Влада Канаде је заједно са групом фондација установила Међу-
народну комисију за питања интервенције и државног суверенитета, 
која је 2001. изашла са извештајем „Одговорност за заштиту“. У њему 
је формулисана доктрина чија се суштина своди на став да су државе 
дужне да штите своје држављане од катастрофа које се могу избећи – 
масовних убистава, силовања, глади – а да ако оне то нису у стању или 
нису вољне да учине, одговорност се мора пренети на ширу заједницу 
држава. То подразумева три конкретне одговорности: да се спречи, да 
се реагује и да се обезбеди обнова.48 У вези са дилемом да ли предност 
треба дати суверенитету или људским правима, аутори тог документа 
определили су се за ову другу вредност.49

Ова иницијатива добила је подршку влада САД и низа других разви-
јених држава, као и дела доктрине, посебно из англосаксонских земаља.50

46 У пракси се повремено догађају случајеви агресије који остају некажњено, али то 
је резултат сложености међународних односа. Уосталом, ни у државама нису сви 
криминалци у затворима. Међутим, чак и када моћне земље нападају друге др-
жаве, оне, знајући да крше међународно право, настоје да нађу неко оправдање, а 
своју акцију не називају ратом већ „кампањом“, „ангажовањем“ и сл.

47 Ни они, међутим, нису могли да се сложе око тога ко, из којих разлога, под којим 
условима и на који начин може да интервенише из хуманитарних разлога.

48 The Responsibility to Protect, Report of the International Commission on Intervention 
and State Sovereignty, December 2001, p. VIII, http://responsibilitytoprotect.org/
ICISS%20Report.pdf (15. 1. 2019).

49 Види чланак два копредседника Комисије: Evans, Sahnoun, 2002, 99–110.
50 То и не чуди када се има у виду да је поменути извештај понуђен само две го-

дине након бомбардовања Југославије, правданог наводним хуманитарним разло-
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Подржао ју је и тадашњи генерални секретар УН Кофи Анан и 
2002. образовао сопствену комисију (тзв. „Групу мудраца“) која је 2004. 
изашла са извештајем који се такође залаже за оружане интервенције 
из хуманитарних разлога.51 На самом крају свог мандата Анан је још 
једном истакао да се не може трпети кршење људских права као што 
су она почињена у Босни, Руанди, Камбоџи и Дарфуру; оспорио твр-
дње неких влада да је одговорност за заштиту завера империјалистич-
ких држава са циљем да одузму сувереност народима бивших колонија; 
подвукао да се одговорност за заштиту мора развити у снажну међуна-
родну норму која се примењује у пракси; приметио да не смемо чекати 
да се догоди геноцид, већ га морамо спречити; заложио се за кривично 
гоњење оних који су одговорни за најтеже међународне злочине итд.52

Генерална скупштина је 2005, током Светског самита, усвојила 
документ који почива на идеји да свака држава има обавезу да штити 
своје становнике, а да онда када она није у стању да то чини (у случаје-
вима геноцида, ратних злочина, етничког чишћења и злочина против 
човечности) одговорност прелази на међународну заједницу оличену 
у УН. Оне су, када је неопходно, дужне да помогну заштити станов-
ништва хуманитарним и другим мирним средствима, а ако се то по-
каже као недовољно, да као крајњи изузетак предузму принудне мере, 
преко Савета безбедности, на основу главе VII Повеље.53

Ово решење, које нема правно обавезујућу снагу, усвојено је као 
компромис између притиска најјачих држава и отпора остатка света. 
Пада у очи да се о самом проблему говори при крају документа (па-
раграфи 138–140, од укупно 176) иза многих других тема, као што су 
одрживи развој, дугови, трговина, образовање, здравство, наука и тех-
нологија, положај жена, миграције, избеглице итд. Посебно је важно 
приметити да се принудне мере дозвољавају само као крајње изузет-
на мера и то само онда када их одреде УН. Другим речима, премда се 
заиста отвара простор да се у неким драматичним ситуацијама пређе 

зима. Он је, дакле, дошао као једна врста покушаја накнадне легитимизације тог, 
по свим мерилима, школског примера агресије који је донео много веће жртве и 
страдања од онога што је наводно претило. Кривокапић, 1999.

51 A more secure world: Our shared responsibility, Report of the Secretary-General’s 
High-level Panel on Threats, Challenges and Change (2004), www.un.org/en/events/
pastevents/a_more_secure_world.shtml (15. 1. 2019).

52 Secretary-General Urges Human Rights Activists to ‘Fill Leadership Vacuum’, Hold World 
Leaders to Account, in Address to International Day Event, Secretary-General Statements, 
8 December 2006, www.un.org/press/en/2006/sgsm10788.doc.htm (15. 1. 2019).

53 2005 World Summitt Outcome, A/RES/60/1 General Assembly, 24 October 2005, par.138–
140, p. 30, www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/
docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf (15. 1. 2019).
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преко суверенитета држава, таква реакција би била у оквирима онога 
што предвиђа Повеља УН. Овај документ заправо спречава самосталне 
(тзв. унилатералне) акције појединих држава или група држава, прав-
дане наводним хуманитарним ралозима.54

Ипак, и пре и после тога, један део аутора се отворено залагао за 
тзв. унилатералне хуманитарне интервенције, тј. оне које предузима гру-
па држава или чак само једна држава.55 Уосталом, за последњих четврт 
века САД и њихови савезници су са тврдњом да су у мисији заштите 
људских права ратовали у Панами, Ираку, Сомалији, Босни и Херцего-
вини, Југославији, Судану, Авганистану, Ираку, Либији, Сирији...

Те акције су значиле кршење међународног права, представљале 
су неку врсту ексцеса који се, на жалост, повремено догађају. Међутим, 
прихватање да се и без мандата УН може интервенисати у другим зе-
маљама из хуманитарних разлога значило би озакоњење таквих корака, 
што значи зелено светло за оружане нападе против било кога. Разуме 
се, само од стране најмоћнијих сила. То уочавају многи.56

1.2. Примена силе из других разлога
Допуштање тзв. хуманитарних интервенција одмах би охрабрило 

нове изузетке од забране силе. Државе које и сада, кршећи међународ-
но право, повремено прибегавају сили, добиле би покриће за своје ак-
ције и могућност да тврде да је то што раде сасвим легално, па чак у 
интересу света.

Ту би спадало произвољно увођење забране лета изнад територије 
неке земље (са било каквим сувислим образложењем); оружане акције 
против других држава под оптужбом да оне крију или обучавају теро-
ристе, да су њихови челници повезани са транснационалним органи-
зованим криминалом; да је реч о тзв. пропалим државама, те се мора 
на њиховој територији урадити оно што оне саме нису у стању (нпр. 
борба против наркокартела или пирата) итд.

Овај приступ би отворио врата и за хапшења па и отмице ше-
фова држава и других највиших званичника страних земаља, који по 
позитивном међународном праву уживају имунитете и њихово из-
вођење пред сопствене судове, па чак и за једностране акције у којима 
се нападима дронова и на друге начине та лица ликвидирају („циљана 

54 Bannon, 2006, 1157–1165; Massingham, 2009, 803–831; Zifcak, 2010, 504–525; Dietrich, 
2013, 323–352.

55 О хуманитарним интервенцијама, ставовима оних који се за њих залажу и крити-
ку тог концепта: Кривокапић, 2010, 567–632.

56 Сирота, Хомелева, 2014, 171–175.
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убиства“).57 При томе би било довољно позвати се на недоказане оп-
тужбе, на „проверене податке добијене од наших обавештајаца“ (који 
се, међутим, не могу презентовати да, наводно, не би угрозили те оба-
вештајце) и томе слично.

Такве акције се данас понекад врше од стране појединих земаља, 
али се то ради тајно, са свешћу да се чини нешто што је забрањено. Ако 
се наметне став да (друге) државе нису суверене, све постаје могуће, па 
и то да оно што је данас злочин буде дозвољено. То би, међутим, само 
покренуло спиралу насиља и сукоба.

2. Остала питања

2.1. Увођење правне неједнакости држава
У наше време сувереност се повезује са једнакошћу, па се говори 

о сувереној једнакости држава. Она није само једно од основних права 
сваке државе, већ је и део објективног међународног права, једно од 
његових основних начела. И заиста, премда нису стварно једнаке (међу 
њима постоје огромне разлике у погледу величине, броја становника, 
економске снаге, војне моћи итд.) ако су суверене, државе су по приро-
ди ствари међусобно правно једнаке.58

Потврду томе налазимо у низу чињеница: у наше време не постоји 
утврђени ранг држава;59 све оне имају иста основна права и обавезе; 
свим државама одају се почасти; редослед иступања на међународим 
конференцијама утврђује се абецедним редом или жребом; исти је од-
нос према дипломатским представницима свих земаља итд.

Истини за вољу, ни у савременим условима није увек обезбеђена 
потпуна једнакост држава, али то су изузетне ситуације које имају своје 
оправдање.60 Државе су у принципу суверене и једнаке међу собом.

57 Кривокапић, 2018, 206–223.
58 Вател је приметио: „Патуљак је исто тако човек, као и џин; мала република није 

ништа мање суверена него најмоћније краљевство“ и констатовао да су права су-
верене државе „природно иста као она било које друге државе“. De Vattel, 1884, 
Preliminaries, §18, p. lxiii; §4, p. 2.

59 У прошлости се сматрало да државе имају различити ранг, који је утврђиван према 
разним критеријумима, као што су ранг владара (цар, краљ, велики војвода, кнез 
итд.), дужина постојања, број становника, првенство монархије над републиком, 
сизерена над вазалом итд. Ипак, стално су избијали спорови. Касније се рангирање 
изгубило, али је једно време остала подела на велике и мале силе. Између осталог, 
амбасадора су могле да имају само велике силе, а остале државе само посланике.

60 Повеља УН (чл. 23 и 27/3) издваја пет великих сила и, поверавајући им првен-
ствену одговорност за одржавање светског мира, даје им већа права у односу на 
остале чланице – положај сталних чланова Савета безбедности са тзв. правом 
вета; државе не учествују у финансирању УН на истој основи, већ према квотама 
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Насупрот томе, прихватање решења према којем државе у прин-
ципу нису суверене већ су то само неке (велике силе), водило би ран-
гирању држава. Премда већ постоје такви покушаји (нпр. проглашење 
неких држава отпадничким од стране САД) то се не може прихватити 
јер би водило подели света на два-три супротстављена табора у окви-
ру којих би само хегемони имали суверена права, док би остале земље 
биле нека врста вазала или полуколонија.

2.2. Мешање у унутрашње послове
Друга страна принципа суверености држава и једно од основних 

начела савременог међународног права је забрана самозваног мешања у 
послове других земаља. То значи у оно што се догађа у тим земљама и 
односе тих земаља са другим субјектима.61

Ако државе нису суверене, та забрана губи смисао.62 У том слу-
чају, хегемон или хегемони претендовали би да имају право да се ме-
шају у односе других земаља. Неки чак сматрају да већ сада „тради-
ционално правно правило државног суверенитета и његова последица 
– неинтервенционистичка норма која забрањује спољашње мешање у 
унутрашње послове држава – данас је измењено“.63

Такав приступ не може се прихватити. Међународно право и даље 
забрањује мешање у ствари других држава. Прихватање супротног ре-
шења водило би сталним трвењима и сукобима, пошто би пре или кас-
није спољно мешање изазвало отпор.

које утврђује Генерална скупштина; у неким међународним финансијским орга-
низацијама број гласова није равномерно распоређен, већ зависи од удела унетих 
финансијских средстава; у појединим регионалним организацијама број места у 
пленарном телу зависи од броја становника, економске снаге итд. (не важи прави-
ло једна држава – један глас).

61 Таква мешања понекад јесу део стварности, али пошто су забрањена, углавном се 
врше прикривено. Обично се своде на разне облике интервенције великих сила у 
послове других држава, мада има разних случајева. Свеж пример су оптужбе из 
дела јавности САД упућене Русији, са тврдњом да је утицала да на председничким 
изборима у САД 2016. победи Д. Трамп. Москва их је одбацила као неосноване 
и одмах сама приговорила да су САД 1996, уочи председничких избора у Русији, 
ради утицаја на њихов исход, поделиле 500 милиона долара одабраним партијама 
и лицима. Августа 2017, немачки министар спољних послова Габриел и кандидат 
за канцелара Шулц оптужили су председника Турске Ердогана да се меша у из-
боре у Немачкој (јер је позвао немачке гласаче турског порекла да гласају против 
владајуће коалиције). Он је на то оштро реаговао, приговоривши да се Немачка 
мешала у референдум о уставним реформама у Турској 16. 4. 2017. 

62 „Доктрина ограниченог суверенитета омогућава мешање у унутраше послове дру-
ге државе, што представља најгрубље кршење општепризнатих норми и принципа 
општег међународног права“. Бекяшев, 2009, ф. 4, стр. 177.

63 Kegli, Vitkof, 2004, 883.
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2.3. Негирање имунитета од стране јурисдикције
Најпростије речено, имунитет од стране јурисдикције своди се на 

то да је држава изузета од надлежности других држава.64 Сходно томе, 
она може тужити пред судом стране државе, али не може бити тужена 
пред њим, осим ако добровољно прихвати јурисдикцију тог суда.65

У прошлости је тај принцип представљао стриктно правило. Да-
нас се, међутим, предност даје тзв. функционалном имунитету,66 што 
значи да се прави разлика између приватноправних и јавноправних 
послова и делатности државе,67 па се сматра да она не може да одри-
че надлежност страног суда у стварима за које су по њеном унутра-
шњем праву надлежни домаћи судови у тужбама против државе. Овај 
приступ усвојила је и Конвенција УН о јурисдикционом имунитету др-
жава и њихове имовине (2004) која, истина, још није ступила на снагу.68

Међутим, овде се не ради о негирању или ограничавању сувере-
нитета, већ о прецизирању када се држава јавља као суверени субјект, а 
када не. Онда када иступа као суверена, када су у питању њена витална 
права и интереси, имунитет државе остаје нетакнут.

Имунитет државе од стране јурисдикције добио је снажну потвр-
ду недавно, у пресуди Међународног суда правде, којом је 2012. одлу-
чио у спору између Немачке и Италије.69 Суд је пресудио да је Ита-
лија прекршила обавезу да поштује имунитет који Немачка ужива на 
основу међународног права.70 Посебан значај има чињеница да, премда 

64 Tomuschat, 2011, 1105–1140; Fox, Webb, 2013; Yang, 2013; Peters, Lagrange, Oeter, 
Tomuschat, 2014.

65 Начело суверене једнакости држава одсликавају максиме par in parem, non habet 
imperium (једнак над једнаким нема власти) и par in parem, non habet judicium (јед-
нак једнаком не суди).

66 Reinisch, 2006, 803–836; Finke, 2011, 853–881; Damrosch, 2011, 1185–1200; Wuerth, 
2011, 915–976.

67 Реч је о разликовању између аката државе у приватноправном (jure gestionis) и јав-
ноправном капацитету (jure imperii). Примери аката jure gestionis су правни по-
слови и односи грађанског, одн. привредног права државних органа и предузећа, 
као што су закуп просторија, куповина канцеларијског материјала итд. Држава и 
у земљи и у иностранству ужива пуну заштиту и имунитете када иступа са пози-
ција власти (jure imperii), тј. као суверени субјект, али не и када се ради о актима 
jure gestionis.

68 До 15. 1. 2019. ратификовале су је само 22 државе. Више: Кривокапић, 2017, 297–302.
69 Спор је избио због тога што је Италија дозволила да се пред њеним судовима 

покрену грађанске парнице против Немачке за накнаду штете коју су односна 
лица претрпела кршењем међународног хуманитарног права од стране Немачке за 
време Другог светског рата.

70 Суд је пресудио да је Италија прекршила међународно право и предузимањем 
мера против немачке имовине у Италији, те да је додатно прекршила судски 
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упознат са трендом неких земаља да игноришу имунитет других држа-
ва и њихових званичника у случајевима кршења људских права, Суд се 
ипак определио за класично, конзервативно становиште, чиме да га је у 
извесном смислу реафирмисао.

Супротно томе, када би се прихватио став да државе нису су-
верене или су ограничено суверене на начин на који неки предлажу, 
успоставио би се нови систем односа, у коме би најмоћније земље 
контролисале остале. У том случају имунитет би био укинут или драс-
тично ограничен, али само средњим и малим државама, што нипош-
то не може бити у њиховом интересу. Није замисливо да највеће силе 
пристану на било какво решење који би оспорило њихов имунитет.

2.4. Отимање туђих природних богатстава
Ако би се прихватило да државе нису суверене, онда би то важи-

ло и за онај део суверености који се састоји у искључивом праву ко-
ришћења природних богатстава и ресурса и располагања њима.

У том случају велике силе би се позвале на слободу коришћења 
туђих природних богатстава. Ово посебно зато што се неки ретки мине-
рали налазе само у појединим земљама и што ће се у будућности залихе 
енергената и других природних богатстава по природи ствари смањива-
ти. Између осталог, могло би се доћи и до закључка да нпр. риба може 
да се лови и у туђем територијалном мору или макар у туђој искључивој 
економској зони, што је по позитивом међународном праву забрањено.

Међутим, с правом је примећено: „Сувереност над природним 
богатствима није самостална правна категорија, него је само један од 
квантитивниих атрибута појма суверености... Одузети или негирати 
једној земљи право над природним богатствима значило би негирати 
њену самосталност“.71 Какву перспективу би имали народи, посебно зе-
маље у развоју, када би изгубили право располагања сопственим при-
родним богатстима? Зар то не би био повратак у колонијализам?

2.5. Кршење људских права
Премда је управо заштита људских права један од главних аргу-

мената оних који се залажу за напуштање концепта суверености др-
жава, када би се таква иницијатива прихватила то би водило кршењу 
тих истих права. Најважније људско право, право на живот, било би

имунитет Немачке изјавивши да ће извршити одлуке грчких судова донетих у 
сличним случајевима. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece 
intervening), Judgment, 3 February 2012, ICJ, par. 139, Pp. 59–60 (154–155), icj-cij.org/
docket/files/143/16883.pdf (15. 1. 2019).

71 Аврамов. 2011, 183.
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негирано самом могућношћу неспутаног вођења оружаних сукоба. 
Била би повређења и друга људска права, па и право на мир, које спада 
у тзв. права треће генерације.

Ако државе нису суверене онда је то неко други. Неко мора да 
врши власт. Стога „негирати сувереност као врховну власт једне држа-
ве, то значи неминовно форсирати нечију туђу власт.“72 Ако власт није 
у рукама домаће државе (представника домаћег становништва) биће у 
рукама неког другог – стране државе, неке корпорације и слично. Теш-
ко је веровати да би они доследније поштовали људска права од држав-
них органа који су не само домаћи већ у принципу изборни и смењиви, 
а уз то подвргнути разним видовима контроле.

Уосталом, искуства из праксе показала су да као што начело су-
верености може да омета уживање људских права (штитећи оне који 
их крше), тако исто непоштовање суверености од стране других актера 
може да доведе до још већих страдања. Примери су оно што се догоди-
ло Ираку73 и низу других земаља, укључујући и Југославију 1999.

2.6. Измена међународног права
Онима који заговарају напуштање или знатно ограничење сувере-

ности држава међународно право је занимљиво из два разлога.
С једне стране, они настоје да у његовим институтима нађу ос-

лонац за промене које предлажу. Тако је нпр. било покушаја да се на-
метање концепта (унилатералне) хуманитарне интервенције поткрепи 
тврдњама да је наводно у питању обичајно право, да је реч о једној врс-
ти права нужде и слично.74

С друге стране, све за шта се залажу, по природи ствари води 
стварању неког новог међународног права. Таквог које би допустило 
оружане интервенције и друге облике силе у међународним односима, 
увело неку врсту ранга држава, дозволило мешање у ствари других др-
жава и друго о чему је већ било речи.75

Истина је да и сада неке земље повремено некажњено крше међу-
народно право. То се догађа зато што би у противном претило избијање 
великог сукоба, можда и светског рата. Стога већина држава затвара 
очи, сматрајући да је важније очувати мир. Међутим, поједине земље 

72 Јанковић, Радивојевић, 2014, 116.
73 Bennoune, 2002, 243–262.
74 Кривокапић, 2010, 580–581.
75 Неки сматрају да постојеће међународно право почива на вештачком и прева-

зиђеном концепту националне државе, снабдевене енормним овлашћењима и сто-
га не одговара захтевима живота у Трећем миленијуму, у којем то право треба 
да се фокусира на људско биће и његово урођено достојанство. Domimngo, 2009, 
1543–1593; Tractman, 2011, 407–421.
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не само што крше међународно право, већ покушавају и да релатизују 
његова решења и његову правну обавезност. Овде посебно мислимо 
на доктрину и политику САД о сопственој изузетности, заснованој на 
ставу да су оне економски, политички, војни, културни итд. лидер све-
та. Саставни део тог приступа је схватање да је улога те земље да шири 
своје вредности, а пре свега демократију и капитализам, с тим да није 
везана или је само лабаво везана међународним правом, пошто препо-
знаје и може да уради оно што је најбоље за њу и читав свет, а међуна-
родно право у томе не треба да је превише спутава. Вреди подсетити да 
је Болтон, бивши амбасадор САД у УН (2005–2006), а од 2018. саветник 
председника САД Трампа за националну безбедност, још 2000. године 
закључио свој чланак чији наслов говори сам за себе („Да ли заиста 
постоји право у међународним односима?“) речима: „Међународно 
право није право; то је низ политичких и моралних аранжмана који 
опстају или падају сами од себе и било шта друго је једноставно теоло-
гија или сујеверје маскирано као право“.76 Слични ставови појавили су 
се у делу англосаксонске литературе,77 а затим се тим поводом развила 
дебата, па се чак појавио термин хегемонско међународно право.78

У том смислу, постоји опасност да се све више оспоравају правна 
снага и улога постојећег међународног права, заснованог на сувереној 
једнакости држава, да би онда то право било замењено оним које по-
чива на другачијим принципима. Као што су у прошлости колонијална 
освајања правдана наводном жељом да се „цивилизују“ домородачки 
народи, тако се и данас одређене неспорне вредности, као нпр. људ-
ска права, понекад користе да би се обезбедила решења која значе на-
метање и одржавање односа и стања који би се са пуно основа могли 
назвати неоколонијализмом или глобалним империјализмом.79

Јасно је да би се у наведеним случајевима радило о једној врсти 
погрешне употребе, па чак и злоупотребе међународног права.80

2.7. Могуће злоупотребе
Оспоравање суверености држава лако може бити у функцији јед-

ностраног ограничавања, кршења или негирања независности малих и 
средњих држава. Разлози (стварни или прокламовани) могу бити раз-

76 Bolton, 2000, 48.
77 Goldsmith, Posner 2005.
78 Vagts, 2001, 843–848; Koh, 2003, 1479–1527; Ignatieff, 2005; Mansell, Haslam, 2005, 

459–485; Jácome, 2007, 15–42; Bacevic, 2008; Safrin, 2008, 1307–1354; Hogson, 2009; 
Scharf, 2009, 45–97; Taylor, 2010; Bradford, 2011, 1–54; Cheney, Cheney, 2015; Hughes, 
2015, 527–551.

79 Chimni, 2012, 17–45.
80 Кривокапић, Даниловић, 2014, 90–98.
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личити – борба против међународног тероризма и прекограничног ор-
ганизованог криминала, али и глобалног загађења (воде, ваздуха итд.), 
спречавање или обуздавање пандемије, приклањање доктрини хума-
нитарне интервенције, борба за обезбеђење воде за пиће или експло-
атацију извора одређених стратешких сировина итд. Проблем је што 
се иза аргумената који су на први поглед разумљиви и прихватљиви, 
често крију настојања да се успостави контрола над свим најважнијим 
односима и процесима у свету.

Таква пракса значила би кршење постојећег међународног права 
и истовремено водила непрекидним сукобима, па и великим ратовима. 
Дакле, не само што би била неморална и незаконита већ, у крајњој ли-
нији, не би никоме донела корист.

У ситуацији када нема више друштвене организације од државе, 
негирање суверенитета значило би да јача не само стварна већ и правна 
позиција најмоћнијих држава. И ово како у свакодневном животу, тако 
и у развоју самог међународног права. Јер ако је оно производ држава, 
а оне више нису суверене, онда ни то право више не важи. А пошто 
неко право мора да регулише одговарајуће односе, то, грубо говорећи, 
значи да би у некаквом новом светском поретку најмоћније земље биле 
позване да буду и законодавна, и извршна и судска власт у међународ-
ним оквирима.

При томе би оне наметнуле двоструке стандарде – једне за себе, а 
друге за остале.

Такви покушаји се повремено и сада виде у пракси.81 То је отво-
рено, само три године након агресије НАТО на Југославију, признао 
високи британски дипломата Р. Купер. Настојећи да пружи разложно 
образложење политике новог интернационализма и оружаних интер-
венција, а посебно ограничења суверености држава, он се заложио за 
једну врсту новог („постмодерног“) колонијализма и империјализма, 
тврдећи да су у ту сврху допуштена сва средства.82

81 Налазимо их у односу према људским правима, мигрантима, Међународном кри-
вичном суду, заштити животне средине итд.

82 Према њему: „Постмодерни свет је суочен са изазовом да се привикне на идеју 
двоструких стандарда. Међу собом, делујемо на основу права и отворене коопе-
ративне безбедности. Али када имамо посла са старомодним типовима држава 
изван постмодерног европског континента, морамо да се вратимо на грубље мето-
де ранијег доба – силу, превентивни напад, обману, све што је потребно да би се 
носили са онима који још у век живе и свету деветнаестог века, у којем је ‘свака 
држава за себе’. Међу собом ми се држимо права, али када делујемо у џунгли, онда 
морамо да користимо законе џунгле“. Cooper, 2002, 16.
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Закључак

Премда се о томе да ли су и колико су заиста државе суверене 
воде полемике одвајкада,83 у новије време суверенитет држава нашао се 
на мети многих, и то са различитим аргументима. То само по себи није 
проблем. Проблем је што је бар део тих напада у функцији наметања 
некаквог новог међународног поретка.

Након извесне стабилности из доба Хладног рата, засноване на 
„равнотежи страха“, свет се крајем прошлог века обрео у новој ствар-
ности, коју је карактерисало постојање само једне суперсиле. У том 
униполарном свету САД су напрасно дошле у позицију да могу да на-
мећу своја виђења, интересе и системе вредности. Природно, било је 
тешко одолети искушењу да се такво стање искористи за увођење но-
вих правила у међународне односе и међународно право. Део тога су 
и разни покушаји оспоравања суверености, као наводно преживелог 
концепта.

У последњих неколико година односи су се променили и данас 
опет имамо у најмању руку биполарни свет. Ове промене утицале су на 
то да у последње време донекле опадне притисак на сувереност држава. 
Јер, заиста, ко може да негира сувереност Русије или Кине? Посебно 
што се политичари и представници науке тих земаља залажу за дослед-
но поштовање међународног права, заснованог на начелу суверене јед-
накости држава.84

У последње време трезвени гласови све чешће се чују и у правној 
литератури западних земаља, па и самих САД. Између осталог, истиче 
се да „из неопходности да се продубљује сарадња не треба извлачити 
закључак о томе да је суверенитет изгубио своје функције“;85 признаје 

83 Неки су, нарочито у XIX и почетком XX в., тврдили да су сувереност држава и 
међународно право неспојиви, зато што би то право требало да ствара и при-
мењује власт која је виша од власти држава, а ње нема. По њима: или су државе 
суверене, и онда над њима нема никакве власти, па их не обавезује ни међуна-
родно право, или нису суверене, али тада нема тог права (јер нема суверених је-
динки које би оно везивало). Они су, међутим, превиђали да говоре о апсолутној 
суверености, а она никада није постојала, Међународно право не доноси некак-
ва „виша“ власт, већ је оно заједнички производ држава. Са друге стране, управо 
међународно право не само да јамчи сувереност држава већ почива на принципу 
њихове суверене једнакости. А када је реч о томе да је делом и ограничава, ту је 
ствар слична као са осталим правно признатим правима – уживање права увек је 
праћено одређеним ограничењима.

84 Тако у руској литератури: Бекяшев, 2008, 913–928; Игнатенко, Тиунов, 2009, 158–
159: Данилов, 2015, 57–59; Гетьман-Павлова, 2015, 18–19; Богатырев, 2016, 73–74.

85 Кау, 2015, 256.
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се да „сувереност и даље представља кохезивни фактор читаве међу-
народне заједнице и постојећег система међународних односа, као и 
да се мора очувати унутрашња (уставна) сувереност, што значи право 
сваке државе да сама одређује сопствену организацију, тачније право 
њеног народа да сам решава унутрашња питања)“;86 закључује се да у 
одсуству бољих средстава за превазилажење неједнакости у односима 
између држава, концепт суверености остаје боља од свих других по-
нуђених опција;87 запажа се да „сувереност држава је била и наставља 
да буде друштвено, политички и правно утемељена“, те да се „показа-
ло да се државе и даље третирају као суверене, што је од суштинског 
значаја у домену искључиве надлежности или када имају последњу реч 
у односу на важна питања или поседовање одређених права – упркос 
недостатку апсолутне и искључиве власти“;88 истиче се да „данас имамо 
само два избора: јачање међународног права или империјалне пројек-
те постојећих или будућих суперсила“;89 закључује се да и поред свих 
напада и у ери глобализације „сувереност је наставила да буде – и тре-
ба да буде – важна норма међународних односа“90 и слично. Неки чак 
уграђују сувереност, тачније суверене државе, у дефиницију међуна-
родног права.91

И заиста, „упркос многим нападима и тврдњама да је начело су-
верености преживело, оно је и данас један од најактивнијих чинила-
ца у обликовању међународне заједнице и у изградњи међународног 
поретка“.92 И почетком XXI века сувереност држава је темељ међуна-
родних односа и међународног права. Да није тако, не би било држав-
них граница (одвајају један суверенитет од другог),93 држављанства, 
царина, међународних организација (стварају их суверене државе) итд.

Државе и даље постоје. Народи желе своје државе, идентификују 
се са њима – потврду томе имамо када год су Олимпијске игре или 
светска првенства. Велики број људи спреман је да и животом брани 
независност своје земље. То су чињенице.

86 Verhoeven, 1994, 167–168.
87 Kingsbury, 1998, 599–625.
88 Zick, 2005, 337.
89 Cohen, 2004, 24.
90 Dahbour, 2006, 108.
91 Simmons, 2013, 353.
92 Andrassy, Bakotić, Vukas, 1998, 91.
93 Тачно је да границе између неких држава постају све порозније. Али, узето у це-

лини, границе постоје и не могу се прећи без путне исправе, а често је потребна и 
виза. Томе треба додати да је управо актуелни председник САД одлучан да учврс-
ти границу те земље према Мексику.
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Уосталом, државе не одумиру, напротив. Све их је више. Ако је 
почетком XX в. у свету било само тридесетак држава, данас су само у 
чланству УН њих 193.

Тачно је да се у савременим условима државе лишавају дела функ-
ција, али се зато јављају нове, а многе постојеће продубљују. Државни 
апарати се не смањују, већ расту. Премда моћ и власт нису исто, пошто 
су у тесној вези, вреди приметити и то да су државе у сваком погле-
ду моћније него икада – по броју становника, економској снази, војној 
сили итд.94

Све то нам говори да је залагање за укидање суверенитета држава 
нереално. Оно води укидању држава оваквих какве знамо. Али ако би 
оне нестале, шта би их заменило? И зашто мислимо да би то било боље 
од овог што сада имамо?

Мора се приметити и да је инсистирање на глобализацији као 
циљу па и усуду човечанства које нема алтернативу претерано. Оно 
има велики број присталица међу представницима транснационалних 
компанија, политичарима одређених земаља, неким научницима и пуб-
лицистима, па и у делу „обичног“ света, који верују да је глобализација 
не само неизбежна већ и добродошла, јер ће значајно допринети поди-
зању квалитета живота и елиминисању сукоба у свету.95

Међутим, није све ружичасто. Глобализација која се намеће, а која 
је предвођена светским бизнисом чијим интересима у доброј мери слу-
жи, скопчана је са мноштвом ризика и нема потребе да се додатно убр-
зава. Морамо се сложити са онима који тврде да за милијарде станов-
ништва она представља претњу њиховим културама и начину живота; 
да тај тренд значи да богати делови света постају све богатији, а сиро-
машни све сиромашнији; да међузависност расте и у оним областима 
које нису за хвалу, као што су прекогранично загађење, међународни 
тероризам, транснационални криминал, незаконити промет индус-
тријским отпадом, опасност од избијања пандемија итд.; да глобализа-
ција доводи до тога да оружани сукоби бивају све крвавији и разор-
нији; да, супротно очекивањима, није донела мир, већ води сукобима 
јер продубљује јаз између богатих и сиромашних итд.96

Уз то, велико је питање куда заправо иде свет. Упоредо са глоба-
лизацијом одвијају се једнако снажни процеси интернационализације, 

94 Поједини аутори указују да веровање да суверенитет свих држава слаби предста-
вља само мит и одмах примећују да промене у глобалном друштвеном или поли-
тичком окружењу не нарушавају државни систем нити умањују сувереност моћ-
них држава. Steinberg, 2004, 329–345.

95 Kegli, Vitkof, 2004, 65.
96 Dhanapala, 2001, 2–3; Kegli, Vitkof, 2004, 65.
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под којом се подразумева повезивање у међународним оквирима уз у 
основи непромењену улогу држава и народа, дакле уз очување сувере-
ности.97 Истовремно тече и регионализација, односно свеколико по-
везивање држава које припадају истим географским подручјима. Оно 
развија солидарост између тих држава, а понекад (пример ЕУ) значи и 
фпрмирање неке врсте наддржавних субјеката. Многи се питају није ли 
судбина света заправо у регионализацији?

Концепт суверености ће вероватно заиста у неком тренутку 
постати превазиђен, али то треба да буде резултат мирних процеса, 
трансформација заснованих на сагласности држава и њихових грађана. 
Ако државе промене форму и природу, то ће се одразити на сувереност 
какву данас познајемо. Међутим, није прихватљиво да се то намеће. 
Посебно се не сме дозволити да се теза о превазиђености суверенитета 
држава искористи за замену постојећег међународног права оним које 
би служило као оправдање за наметање себичних интереса најјачих др-
жава. Међународно право зидано је много векова и није случајно такво 
какво је. Наметање нечег другога силом може само да доведе до истог 
таквог одговора.

За крај, како процеси глобализације погађају Србију и како она 
треба да се постави? Србија је део света и разуме се да не може, тим пре 
не може сама, да се избори са разним тенденцијама. Верујемо, међутим, 
да она мора мора да истрајава у заштити своје и суверености других 
држава, и то како из начелних, моралних и правних разлога тако и због 
тога што је то у њеном најбољем интересу. Ово зато што концепт суве-
рености штити мале, недовољно снажне државе. То, уосталом, важи и 
за читаво савремено међународно право.98
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Summary: This study deals with the so-called external sovereignty i.e. sovereignty from the 
point of international law and international relations where the idea and practice of sover-
eignty appeared already with the emergence of the first states.
The second part of this study deals with sovereignty in the era of globalization, eroding of 
sovereignty of states as a spontaneous process, with conclusion that reasons for its existence 
still persists.
In the third part the views that sovereignty of states is obsolete are presented. The brief criti-
cal review is given of the claims that the concept of sovereignty did not arise with the first 
states but was the product of the Westphalian Peace (16489) is given with an overview of the 
past and present theories of limited sovereignty with their arguments and specifities.
In the fourth part the risks of accepting the denial and/or limited state sovereignty is elabo-
rated in detail. Several possible negative consequences are emphasized, such as humanitarian 
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interventions and other forms of use of force, the legal inequality of states, interference in 
their internal affairs, denial of immunity of state from foreign jurisdiction, the abduction of 
natural resources, violation of human rights, modification of existing international law etc.
At the end of the last century the world was faced with only one super power. In this uni-
polar world the United States imposed their views, interests and values, using such state of 
affairs to impose new rules into international relations and international law. Consequently, 
there were attempts to challenge sovereignty as an allegedly anachronistic concept. However, 
in recent years the international relations have changed, and today we have at last the bipolar 
world. These changes have contributed to somewhat reduced pressure on the sovereignty of 
the states. Number of politicians and scientists advocate the consistent observance of inter-
national law, based on the principle of sovereignty and equality of states. Such voices are in-
creasingly heard in the legal literature of Western countries and the United States.
A number of arguments is offered why it is unacceptable to deny the idea of sovereignty and 
in particular why this idea should not be imposed. It is emphasized that the sovereignty is 
the foundation of international relations and international law. If that was not the case, there 
would be no state borders, citizenships, customs duties, international organizations etc. In 
reality countries still exist, people identify with them and many are ready to defend country’s 
independence sacrificing their lives. Although countries are deprived of part of their func-
tions new functions appear, with number of them becoming more relevant. Generally speak-
ing, state apparatus is constantly growing and in many aspects states are now more powerful 
than ever.
Number of hazards are associated with globalization, such as threat to preservation of vari-
ety of cultures, transboundary pollution, international terrorism, transnational criminal etc. 
Along with globalization, equally strong processes of internationalization and regionalization 
take place. The concept of sovereignty is likely to become obsolete at some point, but this 
should be the result of peaceful processes, transformations based on consent of states and 
their citizens.
In the concluding remarks it is emphasized that Serbia must persevere in protecting its sov-
ereignty and sovereignty of other states, for principle, moral and legal reasons. This is in its 
best interest having in mind that concept of sovereignty and international law protect small, 
insufficiently powerful states.
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