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ПРАВ НИ ОСНОВ УНИ ЛА ТЕ РАЛ НЕ  
ХУ МА НИ ТАР НЕ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ

Са же так: У овом ра ду би ће ис тра же но да ли у са вре ме ном ме ђу на-
род ном пра ву по сто ји прав ни основ за уни ла те рал ну ху ма ни тар ну ин тер-
вен ци ју. Ле гал ност уни ла те рал не ин тер вен ци је раз ма тра ће се са ста но ви-
шта ме ђу на род ног уго вор ног и ме ђу на род ног оби чај ног пра ва, бу ду ћи да су 
то два глав на из во ра ме ђу на род ног пра ва. Нај пре ће би ти об ра ђе на из ве сна 
оп шта пи та ња, као што су исто риј ски раз вој кон цеп та, по јам и еле мен ти 
пој ма ху ма ни тар не ин тер вен ци је. За тим ће би ти ана ли зи ра на По ве ља УН 
као и из ве сни ме ђу на род ни до ку мен ти ка ко би се утвр ди ло да ли у ме ђу на род-
ном уго вор ном пра ву по сто ји прав ни основ уни ла те рал не ин тер вен ци је. По-
ла зна тач ка ана ли зе би ће нор ма о за бра ни упо тре бе си ле са др жа на у чл. 2(4) 
По ве ље УН, и би ће из ло же ни ар гу мен ти у при лог и про тив екс тен зив ног 
ту ма че ња ове нор ме од стра не по је ди них те о ре ти ча ра. На кон то га, ана ли-
зи ра ће се од ред бе по је ди ни них ме ђу на род них уго во ра за ко је у те о ри ји вла да 
ми шље ње да мо гу по слу жи ти као прав ни основ ху ма ни тар не ин тер вен ци је. 
Ко нач но, би ће ис пи та на прак са др жа ва у ци љу ис пи ти ва ња тач но сти тврд ње 
да пра во на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју при па да кор пу су пра ви ла оби чај ног 
пра ва. Ка ко су еле мен ти оби чај ног пра ви ла прак са и свест о оба ве зно сти, 
прак са др жа ва би ће ис пи та на са ста но ви шта оба ова еле мен та.

Кључ не ре чи: Ху ма ни тар на ин тер вен ци ја, Прав ни основ, По ве ља УН, 
Ме ђу на род но уго вор но пра во, Ме ђу на род но оби чај но пра во.

1. ПО ЈАМ И ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ ДОК ТРИ НЕ

Кон цепт ху ма ни тар не ин тер вен ци је при мар но је ве зан за XIX век и 
вој не ак ци је европ ских си ла, при пад ни ца тзв. Све те али јан се, про тив Тур ске 
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у ци љу за шти те хри шћан ског жи вља на Бал ка ну.1 За чет ке ми сли о до пу ште-
но сти ху ма ни тар них ин тер вен ци ја мо же мо на ћи и у де ли ма исто ри ча ра и фи-
ло зо фа ра них ци ви ли за ци ја иа ко се, пре по ја ве хри шћан ства, ху ма ни тар на 
ин тер вен ци ја ни је ја вља ла као per se ва ли дан раз лог за при бе га ва ње ра ту.2 
Ипак, по ја вом хри шћан ства оправ да ње ове уста но ве ба зи ра се на ре ли гиј ској 
со ли дар но сти и по тре бом да се за шти те при пад ни ци исте ве ре. 

У XVI и XVII ве ку мо же мо на ћи за чет ке иде је о ху ма ни тар ној ин тер-
вен ци ји, али сам кон цепт је углав ном кре а ци ја XIX ве ка. На и ме, по ја вом по ли-
тич ког ли бе ра ли зма, на ро чи то кон цеп та људ ских пра ва, ко ји су у 18. и 19. ве ку 
до ве ли до ус по ста вља ња пр вих устав них де мо кра ти ја ( САД и не ке зе мље 
За пад не Евро пе), пра во на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју је оја ча но.3 Ме ђу тим, 
то ком пр ве по ло ви не XX ве ка прав на док три на ху ма ни тар не ин тер вен ци је 
до би ја и пр ве про тив ни ке а број ин тер вен ци ја је опао.4 На то су ути ца ле ини-
ци ја ти ве да се упо тре ба си ле у ме ђу на род ним од но си ма ста ви ван прав не 
оправ да но сти, а рат као сред ство у ме ђу на род ним од но си ма без у слов но за-
бра ни (Ке лог Бра ја нов пакт из 1928). 

У XX ве ку, у скла ду са прин ци пом не ин тер вен ци је, прак са ин тер вен-
ци је из ху ма ни тар них раз ло га углав ном је на пу ште на. До но ше њем По ве ље 
УН уни ла те рал на ху ма ни тар на ин тер вен ци ја по ста ла је иле гал на, јер члан 
2 (4) за бра њу је све упо тре бе ору жа не си ле, из у зев у од ре ђе ним слу ча је ви ма 
(о че му ће ка сни је би ти ре чи). Ле ги сла тив на исто ри ја По ве ље по ка зу је на ме-
ру оних ко ји су је са ста вља ли да учи не за бра ње ним сва ки раз лог при бе га ва њу 
упо тре би ору жа не си ле, осим у слу ча је ви ма екс пли цит но на ве де ним у По-
ве љи.5 Ипак, и на кон што је упо тре ба си ле за бра ње на По ве љом, де ша ва ле 
су се ин тер вен ци је прав да не ху ма ни тар ним раз ло зи ма, али то су би ли изо-
ло ва ни слу ча је ви без по др шке ши ре ме ђу на род не за јед ни це.

Рас па дом бло ков ске по де ле све та ра зни ау то ри и по ли ти ча ри, као и не-
вла ди не ор га ни за ци је, по че ли су отво ре ни је да за го ва ра ју иде ју да је ста ри 
кон цепт су ве ре ни те та пре ва зи ђен, и да је до зво ље на ору жа на ин тер вен ци ја 
про тив др жа ве чи ја вла да озбиљ но кр ши основ на пра ва сво јих др жа вља на. 
Та ко је на стао кон цепт „ но вог ин тер вен ци о ни зма“.6 Том при ли ком до шло 
је до осни ва ња док три не „Од го вор но сти за за шти ту“ (eng. „Re spon si bi lity to 

1 Бо рис Кри во ка пић, „On the con cept of hu ma ni ta rian in ter ven tion and pre ven ti ve self-de-
fen ce“,Adri as 14(2008), 53.

2 Не бој ша Ра и че вић: Ху ма ни тар на ин тер вен ци ја у ме ђу на род ном пра ву, док тор ска 
ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу, Ниш 2008, 131.

3 Са ва Са вић, „Ме ђу на род но пра во и ху ма ни тар на ин тер вен ци ја“, Ме ђу на род ни про-
бле ми 1/2007, 10.

4 Ibid.
5 Ba rry M.Be nja min,“ Uni la te ral Hu ma ni ta rian In tre ven tion: Le ga li zing the Use of For ce 

to Pre vent Hu man Rights Atro ci ti es“, Ford ham In ter na ti o nal Law Jo ur nal,.16/1992-93, 130.
6 Б.Кри во ка пић,.53.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2016

333

Pro tect“). На и ме, као од го вор на зах те ве Ге не рал ног се кре та ра УН Ко фи ја 
Ана на вла да Ка на де је, за јед но са гру пом ве ли ких фон да ци ја, осно ва ла Ме-
ђу на род ну ко ми си ју о ин тер вен ци ји и др жав ном су ве ре ни те ту ко ја је 2001. год. 
са ста ви ла из ве штај под на зи вом „Од го вор ност за за шти ту“.7 Пре ма из ве-
шта ју, су ве ре не др жа ве ду жне су да за шти те сво је др жа вља не од не из бе жних 
ка та стро фа по пут ма сов них уби ста ва, си ло ва ња, гла ди, али ако ни су спо соб-
не или ни су спрем не то да ура де, та од го вор ност би тре ба ло да бу де пре да та 
ши рој за јед ни ци др жа ва. Ова „од го вор ност“ укљу чу је три кон крет не оба-
ве зе: пре вен ци је, ре ак ци је и об но ве.8

У те о ри ји не по сто ји са гла сност око де фи ни ци је ху ма ни тар не ин тер вен-
ци је. Мо же се чак ре ћи да де фи ни ци ја има ко ли ко и ау то ра.9Као не сум њи ви 
еле мент пој ма фи гу ри ра ху ма ни та ри зам, па се ху ма ни тар на ин тер вен ци ја 
де фи ни ше као ак ци ја чи ји је циљ за шти та др жа вља на др жа ве про тив ко је се 
ин тер ве ни ше. Ак ци ја ко ја је у пи та њу под ра зу ме ва упо тре бу ору жа не си ле, 
што ис кљу чу је при ме ну не ких дру гих ме ра по ли тич ке, еко ном ске или слич не 
при ро де. Оно што иза зи ва нај ви ше не сла га ња при ли ком де фи ни са ња је сте 
да ли у по јам ху ма ни тар не ин тер вен ци је тре ба укљу чи ти по сто ја ње одо бре ња 
Са ве та без бед но сти.

Не ма сум ње да је дан део ме ђу на род не за јед ни це сма тра да је Са вет без-
бед но сти овла шћен да у по себ ним слу ча је ви ма по ве де ору жа ну ак ци ју у од-
ре ђе ној зе мљи из ху ма ни тар них раз ло га. По том гле ди шту, са мо та ква ин-
тер вен ци ја је ле ги тим на и мо же да се озна чи као „ху ма ни тар на“.10 Са дру ге 
стра не, мно ги сма тра ју да је ху ма ни тар на ин тер вен ци ја би ло ко ја ору жа на 
ак ци ја ко ја се из ху ма ни тар них раз ло га по ве де про тив од ре ђе не др жа ве. У 
том сми слу ни је бит но да ли је по сто ји одо бре ње Са ве та без бед но сти – бит но 
је да су раз ло зи за по кре та ње ин тер вен ци је ху ма ни тар ни.11 Нај зад, по тре ћем 
гле ди шту, ху ма ни тар ном мо же да се озна чи са мо она ин тер вен ци ја ко ја се 
пред у зи ма од стра не др жа ве или гру пе др жа ва без одо бре ња Са ве та без бед-
но сти. Обра зло же ње је да ако одо бре ње Са ве та по сто ји, он да је реч о до зво ље-
ном из у зет ку од за бра не упо тре бе си ле ко ји пот па да под гла ву VII По ве ље.12 
Он да не ма по тре бе да се го во ри о не кој по себ ној вр сти ин тер вен ци је, јер 

7 The Re spon si bi lity to Pro tect, Re port of the In ter na ti o nal Com mis sion on In ter ven tion 
and Sta te So ve re ignty, De cem ber 2001, до ступ но на адре си http://re spon si bi lityto pro tect.or g/
ICISS%20Re port.pd f (16.05.2014)

8 Б.Кри во ка пић, 54.
9 Ibid.
10 Ibid., 56.
11 Вид.нпр.:Hu ma ni ta rian In ter ven tion: Le gal and Po li ti cal Aspects, Da nish In sti tu te of 

In ter na ti o nal Af fa irs, Co pen ha gen, 1999,http://sub web.di is.dk /grap hics/Pu bli ca ti ons/An det/Hu-
ma ni ta rian_In ter ven tion_1999.pd f, 11

12 Вид. нпр.: Kur re Grim stad., Hu ma ni ta rian In ter ven tion, Hi sto ri cal, Le gal and Mo ral 
Per spec ti ves, http://www.pu blic law.uc t.ac .za /us r/pu blic_la w/LLMPa pers/grim stad.pdf, 6.; Ro bert 
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прав ни основ по сто ји у По ве љи. На ма се чи ни да је ова кво ста но ви ште ис-
прав но, и да је за де фи ни ци ју ху ма ни тар не ин тер вен ци је од ре ђу ју ће не по сто-
ја ње одо бре ња Са ве та без бед но сти. Та кве ин тер вен ци је (ко је се спро во де 
без од лу ке СБ) на зи ва ју се уни ла те рал ним. 

Ору жа на ин тер вен ци ја на осно ву од лу ке Са ве та без бед но сти, у сми слу 
Гла ве VII По ве ље, пред ста вља до зво ље ни из у зе так од ко гент ног пра ви ла о 
за бра ни упо тре бе си ле. Са вет без бед но сти та кву од лу ку мо же до не ти у слу ча-
ју те шких и ма сов них по вре да људ ских пра ва, под оп штим усло ви ма нео п ход-
ним за пред у зи ма ње ко лек тив них ме ра од стра не Са ве та без бед но сти. Али, 
та да пре фикс „ ху ма ни тар на“ има пре вас ход но де скрип тив но а не прав но 
зна че ње.13 Овај рад при хва та на ве де но ми шље ње и огра ни ча ва се на уни ла те-
рал ну ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју, па би се ху ма ни тар на ин те р вен ци ја мо гла 
де фи ни са ти као:: „Прет ња си лом или упо тре ба си ле од стра не др жа ве или 
гру пе др жа ва, у ци љу спре ча ва ња или за у ста вља ња ма сов них и те шких по-
вре да основ них људ ских пра ва по је ди на ца ко ји ни су др жа вља ни др жа ве ко ја 
ин тер ве ни ше, без при стан ка др жа ве на чи јој те ри то ри ји се ин те р вен ци ја 
пред у зи ма, и без одо бре ња Са ве та без бед но сти УН.“

По ку ша ће мо да ука же мо на основ не еле мен те де фи ни ци је уни ла те рал не 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је.

1) Ору жа на ин тер вен ци ја – ху ма ни тар на ин те р вен ци ја под ра зу ме ва 
упо тре бу ору жа не си ле, по че му се и раз ли ку је од слич них уста но ва ко је за 
циљ има ју ин тер вен ци ју у уну тра шње по сло ве др жа ва, али не на сил ним 
ме ра ма. По сто је ми шље ња да у по јам ху ма ни тар не ин тер ве ни је тре ба укљу-
чи ти и прет њу упо тре бе ору жа не си ле. У сва ком слу ча ју, ге не рал но се сма-
тра да се у овај кон цепт не укла па ју нео ру жа не ин тер вен ци је по пут мир них 
про те ста, ди пло мат ских но та и слич но.14

2) Су бјек ти ин тер вен ци је – По сто је ак тив ни и па сив ни су бјек ти ху ма-
ни тар не ин тер вен ци је.15 Ак тив ни су бјек ти су они ко ји до но се од лу ку и 
спро во де ин тер вен ци ју на те ри то ри ји дру ге др жа ве, и то мо гу би ти др жа ва, 
гру па др жа ва или ме ђу на род на ор га ни за ци ја. Ме ђу на род не ор га ни за ци је, 
би ло ре ги о нал не или ОУН, ду го су би ле уз др жа не и ни су се по ја вљи ва ле у 
уло зи ак тив них су бје ка та. Оне та кву уло гу пре у зи ма ју тек у по след њој де-
це ни ји XX ве ка. Обич но се по ду да ра ју су бјек ти ко ји до но се од лу ку о ин тер-
вен ци ји и они ко ји је пред у зи ма ју, ма да мо же до ћи и до раз ми мо и ла же ња 
– та да је дан су бјект до но си од лу ку, а дру ги је спро во ди у прак си.16 Па сив ни 

Kolb., No te on hu ma ni ta rian in te r ven tion,Af fa irs co u ran tes et com men ta ri es – Cur rent is su es and 
com ments, http://www.icrc.org/eng/as sets/fi les/ot her/irrc_849_kolb.pdf, 119.

13 Ми лен ко Кре ћа, Ме ђу на род но јав но пра во, Бе о град 2010, 189.
14 Б.Кри во ка пић, 55.
15 Н.Ра и че вић, 24.
16 Ibid.
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су бјек ти су они на чи јој се те ри то ри ји спро во ди ху ма ни тар на ин тер вен ци ја. 
Па сив ни су бјект је др жа ва, и то обич но по ли тич ки, еко ном ско и вој но сла-
би ја. Ва жно је на по ме ну ти да не по сто ји ин тер вен ци ја уко ли ко се др жа ва 
ме ша у по сло ве де ла сво је по пу ла ци је ко ја је јед но стра но про гла си ла не за-
ви сност од те др жа ве.17

3) Ху ма ни тар ни раз ло зи – По што ху ма ни тар на ин тер вен ци ја ду бо ко 
за ди ре у су ве ре ност др жа ве на чи јој те ри то ри ји се спро во ди, мо ра ју по сто-
ја ти озбиљ ни раз ло зи за ње но пред у зи ма ње. Раз лог због ког се ин тер ве ни ше 
је и con di tio si ne qua non ове уста но ве, јер ако не по сто ји ва љан раз лог, он да 
ин тер вен ци ја пред ста вља акт агре си је.18 По стиг ну та је са гла сност да раз лог 
за пред у зи ма ње ин тер вен ци је пред ста вља кр ше ње људ ских пра ва, али ни је 
си гур но о ком ква ли те ту и кван ти те ту кр ше ња се ра ди.

Нај че шће се као по вод за ин тер вен ци ју на во де озбиљ на и ма сов на кр ше-
ња људ ских пра ва. То зна чи да ни су би ло ка ква кр ше ња по доб на да бу ду раз-
лог за пред у зи ма ње ин тер вен ци је, већ са мо она ко ја има ју од ре ђе не кван ти-
та тив не и ква ли та тив не ка рак те ри сти ке. Та ко се тер мин „озбиљ на” од но си 
на ква ли та тив ну, а „ма сов на” на кван ти та тив ну осо би ну. Ра зни ау то ри по ку-
ша ли су да да ју од го вор на пи та ње ка да се кр ше ња људ ских пра ва сма тра ју 
озбиљ ним. Углав ном се сма тра да су кр ше ња озбиљ на он да ка да од ре ђе на 
др жа ва ма сив но кр ши основ на људ ска пра ва (нпр. ма сов на уби ства, ге но цид), 
да кле тра жи се знат но кр ше ње ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва.19 Не ки 
ау то ри ши ро ко од ре ђу ју круг људ ских пра ва ко ја мо гу би ти раз лог за ху ма-
ни тар ну ин тер вен ци ју, твр де ћи да то мо гу би ти „не де ла по пут ге но ци да, 
озбиљ них рат них зло чи на, ма сов ног уби ства, тор ту ре, и при род на ста ња по 
Хоб со вом схва та њу (рат свих про тив свих)“.20 Са дру ге стра не, тер мин „ма-
сов на“ од но си се на број жр та ва ко ји је по го ђен кр ше њем људ ских пра ва. Да 
би кр ше ње основ них људ ских пра ва би ло раз лог за ин тер вен ци ју, не мо же се 
од но си ти са мо на по је ди не, изо ло ва не слу ча је ве већ мо ра об у хва ти ти ве ћи 
број љу ди. Обич но се не пре ци зи ра ко ли ки је тај број, али то ни ка ко не мо же 
би ти јед на осо ба, као што је си гур но да је у слу ча ју ми ли о на уби је них ста нов-
ни ка (слу чај Кам бо џе) ин тер вен ци ја оправ да на.21 Да кле, нај ве ћи број ау то ра 
јед но став но ис ти че да тре ба да се ради о ма сов ном, тј. рас про стра ње ном кр ше-
њу људ ских пра ва без по себ ног по ја шње ња упо тре бље них из ра за.22

17 Ibid.
18 Ibid., 31.
19 Б.Кри во ка пић, 55.
20 Fer nan do Te son „The Li be ral Ca se for Hu ma ni ta rian In ter ven tion“, Hu ma ni ta rian In ter-

ven tion: Et hi cal, Le gal and Po li ti cal Di lem mas (Hol zgre feJ.L. – Ke o ha neR.O. eds.), Cam brid ge 
2003, 95.

21 Н.Ра и че вић, 38.
22 Вид. нпр.: Advi sory Co un cil on In ter na ti o nal Af fa irs-Advi sory Com mit tee on Is su es of 

Pu blic In ter na ti o nal Law:Hu ma ni ta rian In ter ven tion (Dutch Re port No. 13),The Ha gue, 2000, 
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4) Од су ство са гла сно сти др жа ве про тив ко је се ин тер ве ни ше – Ху ма ни-
тар на ин тер вен ци ја по сто ји са мо ако др жа ва на чи јој те ри то ри ји се пред у-
зи ма ни је да ла са гла сност за та кву ин тер вен ци ју, У су прот ном, ако одо бре ње 
постoји, реч је о дру гој уста но ви – ин тер вен ци ји уз са гла сност др жа ве.

5) Уни ла те ра ли зам – Без об зи ра на број др жа ва ко је уче ству ју у ху ма-
ни тар ној ин тер вен ци ји, она оста је уни ла те рал на до кле год се пред у зи ма ван 
си сте ма УН. Про блем зна ча ја одо бре ња ОУН-а за по сто ја ње ху ма ни тар не 
ин тер вен ци је по ја вио се тек на кон на стан ка ове уни вер зал не ме ђу на род не 
ор га ни за ци је. Пре то га, у ме ђу на род ним од но си ма ни је по сто ја ла ор га ни за-
ци ја ко ја би од лу чи ва ла о упо тре би си ле, осим Дру штва на ро да у пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та. Али, та да овај про блем ни је до ла зио до из ра жа ја.23 
На пред је на ве де но за што не по сто ја ње одо бре ња ОУН сма тра мо за еле мент 
де фи ни ци је ху ма ни тар не ин тер вен ци је.

Чак и при ста ли це ху ма ни тар не ин тер вен ци је све сне су да се мо ра ју 
уве сти стрикт на огра ни че ња ка ко би се спре чи ле мо гу ће зло у по тре бе. То су 
за пра во од ре ђе ни прин ци пи пре ма ко ји ма ин тер вен ци ја тре ба да се упра вља. 
Ове прин ци пе на ве ла је Ме ђу на род на ко ми си ја за ин тер вен ци ју и др жав ну 
су ве ре ност (eng. In ter na ti o nal Com mi sion on In ter ven tion and Sta te So ve re ignty 
– ICISS)24, и то су, без не ког од ре ђе ног ре до сле да:

1) Прин цип пра вог овла шће ња –по ста вља се пи та ње ко има пра во да 
одо бри ору жа ну ин тер вен ци ју? Пре ма По ве љи УН Са вет без бед но сти је 
овла шћен да се ба ви ми ров ним и без бед но сним пи та њи ма. Ме ђу тим, СБ има 
„при мар ну“али  не и екс клу зив ну од го вор ност у ма те ри ји очу ва ња ми ра и 
без бед но сти. Пре ма чл. 11 По ве ље, од ре ђе на овла шће ња у том сми слу има 
и Ге не рал на скуп шти на – до ду ше, Скуп шти на је овла шће на да до но си пре-
по ру ке, не и прав но оба ве зне од лу ке. У сва ком слу ча ју, Ко ми си ја на ла зи да 
не ма по зва ни јег те ла да одо бри ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју од Са ве та без-
бед но сти.25 Ипак, у слу ча ју уни ла те рал не ху ма ни тар не ин тер вен ци је не 
по сто ји од лу ка Са ве та без бед но сти.; 

2) Ис прав на на ме ра – при мар ни циљ ин тер вен ци је (без об зи ра на дру-
ге мо гу ће мо ти ве др жа ва ко је ин тер ве ни шу) тре ба да бу де за у ста вља ње и 
спре ча ва ње људ ске пат ње26;

http://www.aiv-advi es.nl/Con tent Su i te/upload/aiv/doc/AIV_13_Eng.pdf, p.29; Da nish In sti tu te of 
In ter na ti o nal Af fa irs, 11; S.D.Murphy , Hu ma ni ta rian In ter ven tion: The Uni ted Na ti ons in an Evol ving 
World Or der, Uni ver sity of Pennsylva nia Press, 1996, 17.

23 Н.Ра и че вић, 49.
24 The Re spon si bi lity to Pro tect, Re port of the In ter na ti o nal Com mis sion on In ter ven tion 

and Sta te So ve re ignty, De cem ber 2001, до ступ но на адре си http://re spon si bi lityto pro tect.or g/
ICISS%20Re port.pd f (16.05.2014)

25 Ibid.
26 Ibid.
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3) Ис цр пље ност свих сред ста ва – ору жа на ин тер вен ци ја мо ра да бу де 
„по след ња оп ци ја“, да кле нај пре тре ба да се ис ко ри сте сва сред ства мир ног 
ре ше ња кри зне си ту а ци је; 

4) Сра змер ност сред ста ва – обим, тра ја ње и ин тен зи тет пла ни ра не ору-
жа не ин тер вен ци је тре ба да бу ду на до вољ ном ни воу, али не и ви ше од то га. 
Да кле, тре ба да по сто ји про пор ци ја упо тре бље них сред ста ва (си ле) и ци ља; 

5) Ра зум ни из глед на успех – тре ба утвр ди ти да ли по сто ји ра зум на 
шан са да се вој ном ин тер вен ци јом по пра ви, а не по гор ша ста ње.

2. ХУ МА НИ ТАР НА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА И ПО ВЕ ЉА УН

Ху ма ни тар на ин тер вен ци ја пре ста вља из у зе так од за бра не прет ње и 
упо тре бе си ле у ме ђу на род ним од но си ма. Ово на че ло уре ђе но је чла ном 2 
(4) По ве ље УН ко ји гла си: „Сви чла но ви се у сво јим ме ђу соб ним од но си ма 
уз др жа ва ју од прет ње или упо тре бе си ле про тив те ри то ри јал ног ин те гри-
те та или по ли тич ке не за ви сно сти сва ке др жа ве, или на сва ки дру ги на чин 
не са гла сан са ци ље ви ма УН.“27 За бра на упо тре бе си ле пред ста вља нор му 
jus co gens-а и по се ду је уни вер зал ну ва жност. Ипак, ни је ап со лут не при ро де 
већ тр пи из уз ет кe: ко лек тив не ме ре ко је, у скла ду са гла вом VII По ве ље, 
пред у зи ма Са вет без бед но сти, ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну са мо од бра ну и 
ме ре про тив бив ших не при ја тељ ских др жа ва. Тре ћи из у зе так је исто риј ске 
при ро де по што се од но си на бив ше не при ја тељ ске зе мље у Дру гом свет ском 
ра ту. И основнo правилo о за бра ни упо тре бе си ле, као и из у зе ци од овог 
пра ви ла, ко гент не су при ро де, што зна чи да се мо гу де ро ги ра ти са мо но во-
на ста лом нор мом jus co gens-а ( jus co gens su per ve ni ens).

За ве ћи ну прав ни ка, да ља рас пра ва о ле гал но сти ху ма ни тар не ин тер-
вен ци је је окон ча на. Ни шта у По ве љи не да је мо гућ ност да јед на та ква ин-
тер вен ци ја бу де до пу ште на. Ипак, од ре ђе на гру па ме ђу на род но прав них 
струч ња ка се не сла же са тим.28 Око овог пи та ња до ла зи до су ко ба два 
гле ди шта: кла сич ног и ре а ли стич ког. Кла сич но ори јен ти са ни пи сци по ри чу 
по сто ја ње пра ва на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју по ла зе ћи од нор ме о за бра ни 
упо тре бе си ле из чла на 2(4) По ве ље, ко ја екс пли цит но пред ви ђа са мо два 
из у зет ка29. Не ки ме ђу њима твр де и да се прин цип не ин тер вен ци је уз ди гао 

27 Char ter of The Uni ted Na ti ons, до ступ но на адре си: http://www.un.org/en/do cu ments/
char ter/(17.05.2014).

28 J.L Hol zgre fe.“ The Hu ma ni ta rian In ter ven tion De ba te“, Hu ma ni ta rian In ter ven tion – 
Et hi cal, Le gal and Po li ti cal Di lem mas (Hol zgre fe J.L. –Ke o ha ne R.O eds.), Cam brid ge 2003, 37.

29 Ау то ри ко ји оспо ра ва ју док три ну ху ма ни тар не ин тер вен ци је су, из ме ђу оста лих: 
Ian Brow nlie,”In ter na ti o nal Law and the Use of For ce by Sta te Re vi si ted”, Chi ne se Jo ur nal of 
In ter na ti o nal Law, 1/ 2002, 1-19;W.D Ver wey ,”Hu ma ni ta rian In ter ven tion”, The Cur rent Le gal 
Re gu la tion of the Use of For ce (ed.A.Cas se se), 1986, 57-75.; Aa ron Schwa bach, “The Le ga lity of 
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до ста ту са нор ме jus co gens-а, да кле та кве нор ме од ко је ни је до пу ште но од-
сту па ње.30 Са дру ге стра не, ре а ли сти уско ту ма че члан 2 (4) По ве ље.31 У при-
лог сво јој тврд њи о то ме да По ве ља им пли цит но до зво ља ва ху ма ни тар ну 
ин тер вен ци ју они по се жу за од ре ђе ним ар гу мен ти ма.

Пр ви ар гу мент ба зи ра се на уском ту ма че њу чла на 2 (4) По ве ље. То ком 
Хлад ног ра та не ки ау то ри (углав ном аме рич ки) твр ди ли су да члан 2 (4) ус по-
ста вља де ли мич ну за бра ну и да тре ба да се ту ма чи у кон тек сту це ле По ве ље, 
као и да за бра на упо тре бе си ле за ви си од функ ци о ни са ња си сте ма ко лек тив-
не без бед но сти под гла вом VII По ве ље.32 При ста ли це ху ма ни тар не ин тер вен-
ци је твр де да се за бра њу је са мо упо тре ба оне си ла ко ја угро жа ва те ри то ри-
јал ни ин те гри тет или по ли тич ку не за ви сност др жа ва, или ко ја ни је у скла ду 
са ци ље ви ма УН. Ху ма ни тар на ин тер вен ци ја је по њи ма упра во при мер 
та кве ин тер вен ци је ко ја не угро жа ва на пред по ме ну те др жав не атри бу те и 
не про тив ре чи ци ље ви ма УН, па је пре ма то ме до зво ље на.33 Мо же се ре ћи да 
оправ да ност овог ар гу мен та за ви си од схва та ња шта пред ста вља те ри то ри-
јал ни ин те гри тет и по ли тич ку не за ви сност од ре ђе не зе мље. При ста ли це ху-
ма ни тар не ин тер вен ци је ове пој мо ве схва та ју уже, а про тив ни ци се опре де-
љу ју за ши ре ту ма че ње. Као при мер ужег ту ма че ња мо же се на ве сти тврд ња 
Д’Ама та ко јом је оправ дао ин ва зи ју САД на Па на му 1989.:”САД ни су на ме-
ра ва ле да ко ло ни зу ју, анек си ра ју или при по је Па на му ни ти су то ура ди ле. 
Па на ма је би ла и оста ла не за ви сна зе мља и пре а и по сле ин тер вен ци је.”34 
Слич но ре зо ну је и Те сон, ко ји на во ди да ако ху ма ни тар на ин тер вен ци ја не 
ре зул ти ра те ри то ри јал ним осва ја њем или по ли тич ким по ко ра ва њем, по гре-

the NA TO Bom bing Ope ra tion in the Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via”, Pa ce In ter na ti o nal Law 
Re vi ew, 1999, 405-418.

30 Ji an ming Shen, “The Non-In ter ven tion Prin ci ple and Hu ma ni ta rian In ter ven tion un der 
In ter na ti o nal Law”, на ве де но пре ма: Ant hony D’Ama to, “The re is no Norm of In ter ven tion or 
Non-In ter ven tion in In ter na ti o nal Law: Com ments”, Fa culty Wor king Pa pers, Pa per 80, 2010, 33, 
http://scho larlycom mons.law .nor thwe stern.edu /cgi /vi ew con tent.cg i?ar tic le=1079&con text=fa-
cultywor king pa pers

31 Ау то ри ко ји се за ла жу за ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју су, из ме ђу оста лих: W.Mic hael 
Re i sman, “Hu ma ni ta rian In ter ven tion and Fled gling De moc ra ci es”, Ford ham In ter na ti o nal Law 
Jo ur nal, 18(3)/1994, 794-805.; D’Ama to., “The In va sion of Pa na ma Was a Law ful Re spon se to 
Tyranny”, Ame ri can Jo ur nal of In ter na ti o nal Law 84/1990 , 516-524.; Ju lie Mer tus, “Re con si de ring 
the Le ga lity of Hu ma ni ta rian In ter ven tion: Les sons from Ko so vo”, Wil li am&Mar y Law Re vi ew, 
41(5)/2000, 1743-1787.

32 Chri sti ne Gray, „The Use of For ce and In ter na ti o nal Le gal Or der“, in In ter na ti o nal Law, 
ed. by M.Evans, 2003, до ступ но на адре си: http://www.jgu.edu.in/joss/PDF/The U se of For ce an d-
the In ter na ti o nal Le ga lOr de ri nE vans(In ter na ti o nal Law).pd f (28.05.2014)

33 Вид. нпр.: Ric hard Lil lich, “In ter ven tion to Pro tect Hu man Rights”, McGill Law Jo ur nal 
15(1969),205-219.; Ant hony Aust, Hand bo ok of In ter na ti o nal Law, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
2005, 231.; Fran cis Ko fi Abi ew, The Evo lu tion of the Doc tri ne and Prac ti ce of Hu ma ni ta rian In ter-
ven tion, The Ha gue-Lon don-Bo ston, 1999, 95.

34 Ant hony D’Ama to, The In va sion of Pa na ma Was a Law ful Re spon se to Tyranny, 520.
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шно је твр ди ти да је за бра ње на чла ном 2(4).35 Иа ко је овај ар гу мент по др жан 
од стра не ра зних струч ња ка, ме ђу на род ни су до ви и ин тер на ци о нал ни прав-
ни ци ни су по ка за ли спрем ност да на овај на чин огра ни че до ма шај чла на 
2(4) По ве ље.

Са дру ге стра не, про тив ни ци ху ма ни тар не ин тер вен ци је опре де љу ју се 
за ши ре ту ма че ње тек ста По ве ље. Та ко, Шен (Shen) сма тра да „те ри то ри јал ни 
ин те гри тет“ не мо же би ти ту ма чен уско та ко да се је ди но од но си на нео ту-
ђи вост др жав не те ри то ри је. Он се пре од но си на те ри то ри јал ни су ве ре ни тет, 
до сто јан ство и не по вре ди вост те ри то ри је. Слич но то ме, „по ли тич ка не за-
ви сност“ не под ра зу ме ва са мо очу ва ње вла де у не кој др жа ви. Овај тер мин 
об у хва та и по ли тич ки ин те гри тет др жа ве, ње но до сто јан ство и су ве ре ност 
да упра вља сво јим уну тра шњим и спољ ним по сло ви ма без ика квог стра ног 
упли та ња.36 Та ко ђе, Шах тер сма тра да ин тер вен ци ја, иа ко крат ко трај на, по-
вре ђу је су шти ну те ри то ри јал ног ин те гри те та (пра во др жа ве да кон тро ли ше 
при ступ сво јој те ри то ри ји). Слич но, кад стра на си ла зба ци вла ду не за ви сне 
др жа ве ра ди се о ак ту ко ји је упе рен про тив по ли тич ке не за ви сно сти др жа ве. 

У при лог сво јим тврд ња ма про тив ни ци ху ма ни тар не ин тер вен ци је на-
во де и по зна ту пре су ду Ме ђу на род ног су да прав де у слу ча ју Крф ски ка нал, 
ко јом је овај Суд од ба цио тврд њу Ве ли ке Бри та ни је да је ње на опе ра ци ја укла-
ња ња ми на у ал бан ским те ри ро ри јал ним во да ма у скла ду са чла ном 2(4) По-
ве ље јер не угро жа ва ни те ри то ри јал ни ин те гри тет ни по ли тич ку не за ви сност 
Ал ба ни је.37 Суд је ова ко уско ту ма че ње од ба цио, и на шао да је док три на ин-
тер вен ци је опа сна јер је по при ро ди ства ри ре зер ви са на за нај моћ ни је др жа ве. 
Ова пре су да ду го је би ла ту ма че на на раз ли чи те на чи не, или као пот пу но 
од ба ци ва ње уског ту ма че ња чла на 2(4) По ве ље, или као од ба ци ва ње са мо 
ар гу мен та Ве ли ке Бри та ни је у кон крет ном слу ча ју.38

Мо гло би се за кљу чи ти да тек сту ал но ту ма че ње чла на 2(4) По ве ље ипак 
не да је ко на чан од го вор на пи та ње ле гал но сти ху ма ни тар не ин тер вен ци је. 
Ши ре ту ма че ње ви ше од го ва ра прав ној си гур но сти ко ја на ла же да упо тре ба 
си ле не бу де пред мет ар би трар них ту ма че ња и дис кре ци је. Ипак, оба ту ма-
че ња су у скла ду са тек стом чла на 2(4) По ве ље.

Та ко ђе, по сто је ми шље ња да због из ра за „или на би ло ко ји дру ги на чин 
су про тан ци ље ви ма УН“ ко ји је упо тре бљен у за вр шном де лу чл. 2 (4) По ве ље, 

35 Fer nan do Te son, Hu ma ni ta rian In ter ven tion: An In qu iry in to Law and Mo ra lity, Tran s-
na ti o nal Pu blis hers, New York1997, p.151.

36 J.Shen, The Non-In ter ven tion Prin ci ple and Hu ma ni ta rian In ter ven ti ons Un der In ter na ti o nal 
Law, у Н.Ра и че вић, 282.

37 In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, The Cor fu Chan nel Ca se (Me rits), April 9. 1949, до ступ но 
на адре си:http://www.icj-cij.org/doc ket/in dex.ph p?p1=3&p2=3&k=cd &ca se=1&co de=cc &p3=90 
(30.05.2014)

38 Chri sti ne Gray, In ter na ti o nal Law and the Use of For ce, Ox ford, New York, Ox ford Uni-
ver sity Press, 2008, 32.
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по ме ну ти члан за бра њу је са мо упо тре бу оне си ле ко ја је у не са гла сно сти са 
ци ље ви ма УН про кла мо ва ним у пр вом чла ну По ве ље.39 По што је је дан од 
ци ље ва УН за шти та људ ских пра ва, ху ма ни тар на ин тер вен ци ја не мо же да 
пот па да под за бра ну у чл. 2 (4) јер се и пред у зи ма ра ди оства ре ња овог ци ља. 
Ако Са вет без бед но сти не ре а гу је и не спре чи ма сов не по вре де људ ских 
пра ва, др жа ве има ју пра во да то ура де без ње го вог одо бре ња. Та кво схва та ње 
ни је при хва тљи во из ви ше раз ло га. Пре све га, при ста ли це ху ма ни тар не ин-
тер вен ци је се по зи ва ју на не ке ци ље ве УН да би оправ да ли ова кву ин тер-
вен ци ју, не во де ћи при том ра чу на да по сто је и дру ги ци ље ви УН. Та ко, Дан-
ски ин сти тут сма тра да се ге не рал но фор му ли са ни циљ из чл.1 (3) ни ка ко 
не мо же из јед на чи ти са ци љем очу ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти 
ко ји је кон кре ти зо ван кроз ја сну за бра ну упо тре бе си ле у ме ђу на род ним 
од но си ма.40 По ред то га, по је ди ни ау то ри при ме ћу ју да ве зник „или“ у ре че-
ни ци „или на би ло ко ји дру ги на чин су про тан ци ље ви ма УН“ има свр ху да 
до пу ни, пре не го да усло ви, за бра ну нео до бре не упо тре бе ору жа не си ле. Да-
кле, кре а то ри По ве ље има ли су на ме ру да за бра не др жа ва ма упо тре бу си ле 
ка ко про тив те ри то ри јал ног ин те гри те та и по ли тич ке не за ви сно сти дру гих 
др жа ва, та ко и на би ло ко ји дру ги на чин ко ји ни је у са гла сно сти са уна пре-
ђе њем људ ских пра ва. Та ко ђе, до да ју да је су прот на ин тер пре та ци ја овог 
чла на По ве ље два пут од би је на од стра не Ме ђу на род ног су да прав де.41 

Да кле, ко рект но ту ма че ње тек ста на ла же да се члан 2(4) По ве ље схва ти 
та ко да за бра њу је си лу ко ја је упе ре на про тив те ри то ри јал ног ин те гри те та 
или по ли тич ке не за ви сно сти др жа ве, и ко ја ни је у скла ду са ци ље ви ма По-
ве ље. Уко ли ко упо тре ба си ле не по вре ђу је те ри то ри јал ни ин те гри тет или 
по ли тич ку не за ви сност, али је у су прот но сти са ци ље ви ма По ве ље, ипак је 
не ле гал на.

3. ДРУ ГИ МЕ ЂУ НА РОД НИ УГО ВО РИ

По ред По ве ље УН тре ба раз мо три ти и дру ге ме ђу на род не уго во ре за 
ко је у те о ри ји вла да ми шље ње да мо гу по слу жи ти као прав ни основ за ху ма-
ни тар ну ин тер вен ци ју. Иа ко ови уго во ри не по ми њу из ри чи то ху ма ни тар ну 
ин тер вен ци ју, не ки ау то ри сма тра ју да ипак отва ра ју мо гућ ност за ин тер вен-
ци ју у ци љу спре ча ва ња кр ше ња људ ских пра ва. 

Кон вен ци ја о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да (1948) по не кад 
се ту ма чи на на чин да охра бру је или до зво ља ва ин тер вен ци ју про тив ге но ци-
дал них ре жи ма, што се за сни ва на чла ну I, ко ји гла си: „Стра не уго вор ни це 

39 Н.Ра и че вић, 286.
40 Da nish In sti tu te of In ter na ti o nal Af fa irs, 82.
41 J.L.Hol zgre fe, p.40.
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сла жу се да је ге но цид, би ло да је по чи њен у ми ру или ра ту, зло чин пре ма 
ме ђу на род ном пра ву и оба ве зне су да га спре че и ка зне“.42 По је ди ни ин тер-
на ци о на ли сти сма тра ју да овај члан пру жа до вољ но по кри ће за др жа ве да у 
ци љу „спре ча ва ња и ка жња ва ња“ зло чи на ге но ци да при бег ну ору жа ној си ли.43 
Ја вља се ди ле ма да ли се ово овла шће ње др жа ва од но си на упо тре бу ору жа не 
си ле пре ко др жав них гра ни ца, или се у ви ду има ју не на сил не ме ре опи са не 
у пре о ста лом де лу Кон вен ци је, по пут про це су и ра ња, екс тра дик ци је или 
еко ном ских санк ци ја. Пре ма Кон вен ци ји, стра не уго вор ни це мо гу спре чи ти 
акт ге но ци да је ди но по зи ва њем над ле жних ор га на УН да пре ду зму ак ци ју 
ко ју они сма тра ју од го ва ра ју ћом.44Да кле, не ма ју пра во на уни ла те рал ну 
упо тре бу ору жа не си ле. Осим то га, чак и да Кон вен ци ја овла шћу је уго вор-
ни це на упо тре бу ору жа не си ле ра ди спре ча ва ња ге но ци да, та ква од ред ба 
би би ла ни шта ва јер је у су прот но сти са чла ном 103 По ве ље ко ји из ри чи то 
пред ви ђа да „у слу ча ју су ко ба из ме ђу оба ве за чла ни це Ује ди ње них на ци ја 
на осно ву ове По ве ље и њи хо вих оба ве за на осно ву би ло ко јег дру гог ме ђу-
на род ног спо ра зу ма, пре ва гу ће има ти њи хо ве оба ве зе из По ве ље“.45 Спре-
ча ва ње ге но ци да мо же се оства ри ти и при ме ном ору жа не си ле, али са мо под 
усло вом да та кву ак ци ју одо бри Са вет без бед но сти УН.

Све че ти ри Же нев ске кон вен ци је у за јед нич ком чла ну 1 по зи ва ју уго-
вор ни це да „по шту ју и обез бе де по што ва ње“ ових кон вен ци ја. Ако до ђе до 
те шких по вре да Кон вен ци је и Про то ко ла I, уго вор ни це има ју оба ве зу да 
„де лу ју, за јед нич ки и по је ди нач но, у са рад њи са Ује ди ње ним на ци ја ма и у 
скла ду са По ве љом Ује ди ње них на ци ја“. Да кле, уко ли ко су по чи ње не те шке 
по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, др жа ве су у оба ве зи да пре ду зму 
по је ди нач ну или за јед нич ку ак ци ју у са рад њи са Ује ди ње ним на ци ја ма и у 
скла ду са По ве љом (Про то кол I, члан 89). Од зна ча ја за оце ну ле гал но сти 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је су и До дат ни про то ко ли из 1977. го ди не. Пре ма 
Пре ам бу ли До дат ног про то ко ла I, „ни јед на од ред ба овог Про то ко ла или 
Же нев ских кон вен ци ја од 12. ав гу ста 1949. го ди не не мо же би ти про ту ма-
че на та ко да оправ да ва или одо бра ва би ло ко ји акт агре си је или дру ге упо-
тре бе си ле ко ји ни је у скла ду са По ве љом Ује ди ње них на ци ја...“.46 Чл. 3 До-
дат ног про то ко ла II за бра њу је по зи ва ње на би ло ко ју ње го ву од ред бу у ци љу 
угро жа ва ња су ве ре ни те та др жа ва, или ра ди оправ да ња би ло ко је дру ге ин тер-

42 Ian Hurd, „Is Hu ma ni ta rian In ter ven tion Le gal? The Ru le of Law in an In co he rent World“, 
Et hics & In ter na ti o nal Af fa irs, 25/2011, 299.

43 Ви де ти: Wil li am A.Sha bas, Ge no ci de in In ter na ti o nal Law, Cam brid ge, 2000, 496; 
Mat thew C. Wax man, In ter ven tion to Stop Ge no ci de and Mass Atro ci ti es, Co un cil on Fo re ign 
Re la ti ons, Co un cil Spe cial Re port 49, 2009, 9.

44 Члан VI II Кон вен ци је 
45 Н.Ра и че вић, 308.
46 Ibid., 306.
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вен ци је у ору жа ни су коб или у уну тра шње од но сно спољ не по сло ве др жа ве 
уго вор ни це. Узи ма ју ћи у об зир ове од ред бе, мо же мо за кљу чи ти да Же нев ске 
кон вен ци је не са мо да не мо гу по слу жи ти као прав ни основ уни ла те рал не 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је, већ та кве ин тер вен ци је им пли цит но за бра њу ју.

Уго во ри о осни ва њу Ор га ни за ци је аме рич ких др жа ва (ОАД) и Африч-
ке Уни је (АУ) та ко ђе се у те о ри ји на во де као мо гу ћи осно ви до пу ште но сти 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је, јер омо гу ћа ва ју пред у зи ма ње при нуд не ко лек-
тив не ак ци је про тив соп стве них др жа ва чла ни ца.47 Устав ни акт Африч ке 
Уни је ства ра „пра во Уни је да ин тер ве ни ше у др жа ва ма чла ни ца ма сход но 
од лу ци Скуп шти не АУ у те шким окол но сти ма, по пут: рат них зло чи на, ге-
но ци да и зло чи на про тив чо веч но сти.“48 Ово ни је ин ди ви ду ал но пра во др жа-
ва чла ни ца већ ко лек тив но пра во Уни је, та ко да не мо же да по слу жи као прав-
ни основ уни ла те рал не ху ма ни тар не ин тер вен ци је.49 АУ још ни је ко ри сти ла 
сво је овла шће ње, али по све му су де ћи оно ства ра прав но до зво ље ну мо гућ-
ност ху ма ни тар не ин тер вен ци је ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма. Са дру ге стра не, 
По ве ља ОАД не иде та ко да ле ко: она из ри чи то за бра њу је ин тер вен ци ју у уну-
тра шње и спољ не по сло ве дру ге др жа ве, из би ло ко јих раз ло га.50 Али, Ор га-
ни за ци ја се та ко ђе оба ве зу је да по др жа ва де мо крат ску вла да ви ну у др жа ва ма 
чла ни ца ма, опи су ју ћи де мо крат ску вла да ви ну као нео дво ји ву од по што ва ња 
људ ских пра ва.51 Ови еле мен ти мо гли би да по слу же као основ пра ва на ин-
тер вен ци ју у ци љу за шти те људ ских пра ва и де мо кра ти је, али то је ма ло 
ве ро ват но. Пре се мо же ре ћи да ОАД има овла шће ње да осу ди вла ду др жа ве 
чла ни це ко ја кр ши људ ска пра ва, али не и да пре ду зме ору жа ну ин тер вен-
ци ју: нај ви ше што мо же да ура ди је да ис кљу чи та кву др жа ву из ор га ни за ци је.

4. OБИЧАЈНО ПРА ВО

По сто је ми шље ња да основ уни ла те рал не ху ма ни тар не ин тер вен ци је 
тре ба по тра жи ти у оби чај ном пра ву. При том, по сто је две шко ле ми шље ња. 
По јед ном, пра во на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју по сто ја ло је као оби чај на 
нор ма и пре усва ја ња По ве ље УН и на ста ви ло је да ег зи сти ра па ра лел но са 
тим уго во ром. Са дру ге стра не, по не ким ин тер на ци о на ли сти ма не по сто ји 

47 I.Hurd, 300
48 Con sti tu ti ve Act of the Afri can Union, Ar tic le 4(h), до ступ но на адре си: http://www.

au.int/en/si tes/de fa ult/fi les/Con sti tu ti ve Act_EN.pdf , (25.08.2014).
49 I.Hurd, 300
50 Текст По ве ље до сту пан на адре си: http://www.oas.org/dil/tre a ti es_a-41_Char ter_of _

the_or ga ni za tion_of  _ame ri can_Sta tes.htm #ch2 (28.05.2014)
51 In ter-Ame ri can De mo kra tic Char ter, Sep tem ber 11, 2001 Li ma, Pe ru, http://www.oas.org/ 

char ter/docs/re so lu tion1_en _ p4.ht m (27.05.2014)
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кон ти ну и тет из ме ђу тра ди ци о нал ног оби чај ног пра ва на ху ма ни тар ну ин тер-
вен ци ју и да на шње оби чај не нор ме.52

Ка ко би до шли до од го во ра на пи та ње да ли је пра во на ху ма ни тар ну 
ин тер вен ци ју по ста ло део оби чај ног пра ва, по треб но је да раз мо три мо да 
ли су ис пу ње ни усло ви за на ста нак оби ча ја. По што је за на ста нак оби чај ног 
пра ви ла нео п ход но по сто ја ње два еле мен та, ма те ри јал ног (cor pus), ко ји пред-
ста вља од ре ђе ну прак су, и су бјек тив ног (ani mus) ко ји под ра зу ме ва свест о 
оба ве зно сти, оба ова еле мен та би ће ис пи та на да би се утвр ди ло да ли је за и ста 
на кон усва ја ња По ве ље УН до шло до ства ра ња оби чај ног пра ва на уни ла те-
рал ну ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју. По ста вља се пи та ње шта чи ни прак су 
др жа ве у сми слу ма те ри јал ног еле мен та оби чај ног пра ви ла? Ко ми си ја за 
ме ђу на род но пра во на ве ла је сле де ћа до ку мен та као до каз о по сто ја њу ме ђу-
нар од ног оби чај ног пра ва: „Уго во ри, од лу ке на ци о нал них и ме ђу на род них 
су до ва, на ци о нал на ле ги сла ти ва, ди пло мат ска ко ре спо ден ци ја, ми шље ња 
на ци о нал них прав них са вет ни ка, прак са ме ђу на род них ор га ни за ци ја.”53

Да би прак са би ла кон сти ту тив ни еле мент оби ча ја, по треб но је да ис пу-
ња ва од ре ђе не ква ли те те. То су за пра во од ре ђе ни усло ви, ко ји се са ста но ви-
шта њи хо ве при ро де мо гу по де ли ти на кван ти та тив не и ква ли та тив не. Нај-
пре, тра жи се да прак са др жа ва бу де трај на и оп шта. То су кван ти та тив ни 
усло ви. Ове ка рак те ри сти ке би ће ис пи та не да би се утвр ди ло да ли по сто-
је ћа прак са за до во ља ва усло ве за на ста нак оби чај ног пра ва на ху ма ни тар ну 
ин тер вен ци ју.

4.1. Трај ност и оп штост прак се

Са вре мен ског аспек та, по треб но је да про ђе од ре ђе ни пе ри од да би 
мо гли да го во ри мо о трај но сти прак се. У кла сич ном ме ђу на род ном пра ву 
зах те ва ло се да прак са бу де ду го трај на. Да нас је зах тев за ду го трај но шћу 
прак се из гу био свој ра ци о нал ни основ јер др жа ве мно го че шће сту па ју у 
кон такт не го што је то би ло слу чај у кла сич ном пра ву, та ко да ни је по треб но 
да про ђе мно го вре ме на да би на стао оби чај.54 То је до ве ло до ства ра ња тзв. 
„ин стант“ оби ча ја, ко ји на ста ју у ре ла тив но крат ком пе ри о ду са ослон цем на 
ре зо лу ци је до не те у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја, по себ но у Ор га ни-
за ци ји ује ди ње них на ци ја. Са ста но ви шта тра ја ња, мо гло би се ре ћи да прак-
са ис пу ња ва услов за на ста нак оби чај ног пра ва на пред у зи ма ње ху ма ни тар не 
ин тер вен ци је. Та ква прак са по сто ји већ три и по де це ни је уз по сто ја ње од ре-

52 Н.Ра и че вић, 310.
53 Ви де ти: Year bo ok of the In ter na ti o nal Law Com mis sion, Vol.II, p.368, http://le gal.un .

or g/il c/pu bli ca ti ons/year bo oks/Ybkvo lu mes(e)/ILC_1950_v2_e.pdf (27.08.2014).
54 М.Кре ћа, 89.
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ђе ног кон ти ну и те та, јер се ско ро сва ке де це ни је де си ла по јед на ху ма ни тар на 
ин тер вен ци ја.55

Што се ти че оп што сти прак се, по треб но је да оби чај но пра ви ло при хва-
ти ве ћи на др жа ва. У из ве шта ју Ме ђу на род ног удру же ња прав ни ка ка же се 
да прак са мо ра би ти „рас про стра ње на и ре пре зен та тив на“.56 Да кле, по треб но 
је да бу де укљу че на ве ћи на др жа ва. То не зна чи да се тра жи да све др жа ве 
бу ду укљу че не у та кво по на ша ње, „прак са не мо ра да бу де уни вер зал на...
оп шта прак са је до вољ на“.57 Ве ћи на о ко јој се ра ди тре ба да бу де ре пре зен-
та тив на, да кле ве ћи на у ко јој су за сту пље ни сви глав ни прав ни си сте ми и 
ци ви ли за ци је са вре ме ног све та. По ре чи ма Ме ђу на род ног су да прав де прак-
са мо ра „укљу чи ва ти оне др жа ве чи ји су ин те ре си по себ но по го ђе ни“.58 
Кри те ри јум ре пре зен та тив но сти има два аспек та – по зи тив ни и не га тив ни. 
По по зи тив ном, уко ли ко су све по себ но за ин те ре со ва не др жа ве за сту пље не 
у прак си или се пре ћут но са њом сла жу, ни је по треб но да уче ству је ве ћи на 
др жа ва. Са не га тив ног аспек та, на ста нак оби ча ја мо же да спре чи од ре ђе на 
ва жна др жа ва.59

Јед но о бра зност, тј. кон зи стент ност од ре ђе ног по на ша ња зна чи да др жа-
ве ко је су укљу че не у ства ра ње оби ча ја тре ба да се по на ша ју на исто ве тан 
на чин у истим или слич ним си ту а ци ја ма. Пре ма из ве шта ју Ко ми те та, прак са 
„мо ра би ти ствар но је дин стве на, ин тер но и ко лек тив но“. Да би прак са би ла 
ин тер но је дин стве на, по треб но је да сва ка др жа ва чи је се по на ша ње по сма-
тра тре ба да по сту па на исти на чин у свим си ту а ци ја ма у ко ји ма је укљу че на 
у ту прак су. Ко лек тив на јед но о бра зност зна чи да се раз ли чи те др жа ве не 
сме ју су штин ски дру га чи је по на ша ти.60 Има ју ћи у ви ду раз ло ге због ко јих 
се нај че шће пред у зи ма ху ма ни тар на ин тер вен ци ја, као и прак су др жа ва, 
те шко да је овај услов за на ста нак оби ча ја ис пу њен. Упр кос кр ше њу људ ских 
пра ва у мно гим зе мља ма ху ма ни тар на ин тер вен ци ја је из о ста ла.61 Очи гле дан 
при мер је по ли ти ка апарт хеј да у Ју жној Афри ци. Та ко ђе, у Тур ској по сто ји 
про га ња ње Кур да ко је је су ро ви је, ду го трај ни је и ма сов ни је од про га ња ња 

55 Н.Ра и че вић,.320.
56 In ter na ti o nal Law As so ci a tion, Fi nal Re port of the Com mi tee on For ma tion of Cu sto mary 

(Ge ne ral) In ter na ti o nal Law (Sta te ment of Prin ci ples Ap pli ca ble to the For ma tion of Ge ne ral Cu-
sto mary In ter na ti o nal Law), Lon don Con fe ren ce 2000, Prin ci ple 13, 21.

57 Ibid., Prin ci ple 14, Com men tary (a), 24.
58 In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, North Sea Con ti nen tal Shelf Ca se, 1969, (Jud gment), 

20.Fe bru ary 1969, pa ra.74.
59 ILA Com mi te ee Re port, Prin ci ple 14, Com men tary (e), 26.
60 Ibid., Prin ci ple 13, 21.
61 Та ко, Мар фи на ла зи да не ма кон сен зу са ме ђу др жа ва ма да УН, ре ги о нал не ор га ни-

за ци је или др жа ве има ју оба ве зу ин тер вен ци је по оби чај ном пра ву ни ти да прак са то до ка-
зу је, а за тим на во ди ли сту 29 др жа ва у ко ји ма ме ђу на род на за јед ни ца ни је ин тер ве ни са ла 
упр кос ма сов ном кр ше њу људ ских пра ва у тим др жа ва ма: S.D.Murphy, 296.
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Ал ба на ца на Ко со ву, а ху ма ни тар на ин тер вен ци ја је ипак пред у зе та про тив 
Ју го сла ви је а не про тив Тур ске.62Ови при ме ри нам го во ре да рет ко, ско ро 
ни кад до пред у зи ма ња ин тер вен ци је до ла зи из чи сто ху ма ни тар них раз ло га. 
На про тив, др жа ве се од лу чу ју на ин тер вен ци ју ра ди за шти те сво јих на цио-
нал них ин те ре са, па се де ша ва да у не кој зе мљи до ђе до те шког кр ше ња људ-
ских пра ва а да на то ни ко не ре а гу је због не по сто ја ња ин те ре са. Из до са да шње 
прак се др жа ва ја сно се мо же уо чи ти пот пу но од су ство ин тер не јед но о бра зно-
сти. При ме ра ра ди, ве ли ке си ле по пут САД, Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске 
има ле су ка па ци те та да у дру гим де ло ви ма све та пре ду зму ак ци је као оне у 
Ира ку и Ју го сла ви ји, али оне то ни су учи ни ле.63 Та ко ђе, о ко лек тив ној јед-
но о бра зно сти се не мо же ни го во ри ти. Да би по сто ја ла та ква кон зи стент ност, 
по треб но је да се др жа ве ко је су ре ле вант не за пи та ње ху ма ни тар не ин тер-
вен ци је по на ша ју на исто ве тан на чин. Ме ђу тим, то ни је слу чај. У по сле рат ном 
пе ри о ду, Ру си ја и Ки на ни јед ном ни су пред у зе ле ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју 
и увек су се про ти ви ле та квој прак си дру гих др жа ва. Из све га на ве де ног мо же 
се за кљу чи ти да не по сто ји кон зи стент ност прак се (ни ин тер но, ни ко лек-
тив но) што је смет ња за на ста нак оби чај ног пра ви ла.

4.2. Свест о прав ној оба ве зно сти

Свест о прав ној оба ве зно сти (opi nio ju ris si ve ne se ci ta tis) пред ста вља 
су бјек тив ни еле мент у про це су на ста ја ња оби чај ног пра ви ла. Да би прак са 
по ста ла оби чај но пра ви ло, по треб но је да је пра ти убе ђе ње о прав ној оба ве-
зно сти та квог по на ша ња. Уко ли ко не ма та квог убе ђе ња, реч је о тзв. про стим 
или пу ким оби ча ји ма. Да би ис пи та ли opi nio ju ris у слу ча ју ху ма ни тар не 
ин тер вен ци је, по треб но је да се освр не мо на ста во ве др жа ва и гру па др жа ва, 
ка ко оних ко је су се по зи ва ле на ову док три ну, та ко и тре ћих др жа ва.

Ин ди ја, као др жа ва ко ја је пр ва пред у зе ла ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју, 
ни је се том при ли ком из ри чи то по зва ла на док три ну ху ма ни тар не ин тер вен-
ци је.64 Сво ју ин тер вен ци ју у Ис точ ном Па ки ста ну 1971. го ди не обра зло жи ла 

62 V Ba ra novsky, Hu ma ni ta rian In ter ven tion: Rus sian per spec ti ves, Pu gvash Oc ca si o nal 
Pa pers, vol.2, no.1, 8. до ступ но на адре си:http://www.pug wash.org /pu bli ca tion/op /op v2n1.html 
(01.06.2014).

63 Б. Кри во ка пић, 328.
64 На кон из бо ра у Па ки ста ну 1970.го ди не до шло је до по де ле зе мље и про гла ше ња 

не за ви сно сти Бан гла де ша. Ин диј ска вла да пру жи ла је по др шку бан гла де шкој бор би за 
осло бо ђе ње од Па ки ста на. Ин ди ја је отво ри ла гра ни цу са Бан гла де шом да би се омо гу ћио 
при ступ из бе гли ца ма. То ком но вем бра 1971.го ди не уче ста ли су по гра нич ни ин ци ден ти 
из ме ђу Ин ди је и Па ки ста на, да би по чет ком де цем бра Па ки стан из вр шио пре вен тив ни ва зду-
шни на пад ду бо ко на те ри то ри ји свог су се да. Под стак ну та тим до га ђа ји ма Ин ди ја је из вр ши-
ла ин ва зи ју на Па ки стан. Ви де ти: The Re port of In ter na ti o nal Com mi sion of Ju rist, The events 
in East Pa ki stan, 1971: A Le gal Study, Ge ne va, The Com mis sion, 1972., http://www.glo bal web post.
com /ge no ci de1971/docs/ju rists/1_ pre fa ce.htm  (3.09.2014).
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је ко ри шће њем пра ва на са мо од бра ну.65 Ин ди ја је, до ду ше, сво ју ак ци ју пред 
Са ве том без бед но сти прав да ла и „ху ма ни тар ним раз ло зи ма“, али ти на во ди 
ка сни је су из ба че ни из за пи сни ка, на зах тев ове др жа ве. Пи та ње ин диј ске 
ин тер вен ци је у Па ки ста ну рас пра вља но је у Са ве ту без бед но сти и Ге не рал-
ној скуп шти ни. Том при ли ком, Со вјет ски са вез је у пот пу но сти по др жао ин-
тер вен ци ју, као и став Ин ди је да је Па ки стан по вре дио њен те ри то ри јал ни 
ин те гри тет. САД су осу ди ле ин тер вен ци ју, на во де ћи да иа ко је гра ђан ски 
рат у Па ки ста ну про у зро ко вао пат њу ми ли о на љу ди и ство рио огро ман број 
из бе гли ца, ни је тре ба ло упо тре би ти си лу, већ на ћи по ли тич ко ре ше ње.66

У слу ча ју ин тер вен ци ја у Кам бо џи и Уган ди, ак те ри ин тер вен ци је ис ти-
ца ли су те о ри ју о два ра та.67 Пр ви рат во ди ле су оне про тив су сед них др жа ва 
и прав да ле су га са мо од бра ном због прет ход ног ору жа ног на па да на сво ју 
те ри то ри ју, док је дру ги био гра ђан ски рат ко је је во ди ло не за до вољ но ста-
нов ни штво про тив вла да ко је су их угње та ва ле и ко ји су за пра во и до ве ли 
до зба ци ва ња тих ти ран ских вла да.68Ви јет нам је сво ју ин тер вен ци ју мо гао 
да обра зло жи ху ма ни тар ним мо ти ви ма, али то ни је учи нио. Та ко ђе, ве ћи на 
др жа ва по др жа ла је те о ри ју о два ра та, док СССР ни јед ном ни је ви јет нам ску 
упо тре бу си ле прав дао док три ном уни ла те рал не ху ма ни тар не ин тер вен ци је. 
Из ве сно је да ху ма ни тар ни мо ти ви ни су оно што је пре о вла да ло у ин тер вен-
ци ји Ви јет на ма. Као што Ви лер ка же: „Ако је при мар ност ху ма ни тар них 
мо ти ва оно што де фи ни ше ле ги тим ну ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју, он да овај 
слу чај не про ла зи тест”.69

Да кле, у по гле ду opi nio iu ris-а не ма ни ка квих ди ле ма. Од мах се уо ча ва 
да ни Ви јет нам а ни оно ма ло др жа ва ко је су по др жа ле ин тер вен ци ју ни су 
ја сно из го во ри ле ни шта што ли чи на пра во ху ма ни тар не ин тер вен ци је, што 
не дво сми сле но по ка зу је да је из о ста ла по твр да би ло ка квог пра ва на ху ма-
ни тар ну ин тер вен ци ју.

Став пред сед ни ка Тан за ни је Ње ре реа о ин тер вен ци ји ње го ве др жа ве у 
Уган ди та ко ђе је за сно ван на те о ри ји о два ра та: пр ви је био из ме ђу ње го ве 

65 Н.Ра и че вић, 332-333.
66 F.K.Abi ew, p.116.
67 Уганд ске тру пе из вр ши ле су ин ва зи ју на Тан за ни ју ок то бра 1978.год. и та ко за по че ле 

рат ко ји ће по тра ја ти осам ме се ци и озна чи ти крај ре жи ма Иди ја Ами на. Тан за ни ја ни је 
оче ки ва ла ову ин ва зи ју и ре а го ва ла је по ти ски ва њем уганд ских сна га на те ри то ри ју око 
ре ке Ка ге ре. На ве де но пре ма: D.G.Ac he son-Brown, The Tan za nian In va sion of Ugan da: A Just War?, 
до ступ но на адре си:, http://www.uno ma ha.edu /itwsjr/Third XII/Ac he son Brow nTan za ni a Vol12.pd f 
(19.08.2014); Де цем бра 1978. Ви јет нам је из вр шио ин ва зи ју на Кам бо џу и зба цио ре жим Цр-
ве них Кме ра, ко ји је у не ко ли ко на вра та по вре ђи вао ви јет нам ску гра ни цу. За вре ме ре жи ма 
Цр ве них Кме ра (1975-1979) по чи њен је ге но цид над,ка ко се про це њу је, ше сти ном ста нов ни-
штва Кам бо џе. Вид.: K.Grim stad, 35.

68 Б.Кри во ка пић, 333.
69 Nic ho las J.Whe e ler, Sa ving Stran gers: Hu ma ni ta rian In ter ven tion in In ter na ti o nal So ci ety, 

Ox ford Uni ver sity Press, 2000, 105.
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др жа ве и Уган де и он је пред ста вљао ре а ли за ци ју пра ва на са мо од бра ну про-
у зро ко ва но уганд ском агре си јом кра јем 1978. го ди не, а дру ги рат су во ди ли 
уганд ски по бу ње ни ци и он је од стра не тан за ниј ског ше фа др жа ве ока рак-
те ри сан као „рат за осло бо ђе ње“.70 По ред то га, ин тер вен ци ја је прав да на и 
ка жња ва њем пред сед ни ка Ами на (по што је ОАЈ то про пу сти ла да учи ни), као 
и по др шком уганд ским из бе гли ца ма. Што се ти че ре ак ци је ме ђу на род не за-
јед ни це, Тан за ни ји ни су упу ћи ва не кри ти ке због ове ин тер вен ци је. Др жа ве се 
углав ном ни су ди рект но из ја шња ва ле о ле гал но сти тан за ниј ске ин тер вен ци је. 
Та ко, док су ин тер вен ци је Ин ди је и Ви јет на ма кри ти ко ва не од стра не број них 
др жа ва, са мо је не ко ли ко др жа ва кри ти ко ва ло тан за ниј ску ин тер вен ци ју.71

По чет ком 90-их го ди на про шлог ве ка по но во је пред у зе та ху ма ни тар на 
ин тер вен ци ја про тив јед не азиј ске др жа ве, овог пу та Ира ка. Ра ди се о ин тер-
вен ци ји ко а ли ци о них сна га у Ира ку (1991-1992).72 Ме ђу тим, ова ин тер вен-
ци ја је у мно го че му спе ци фич на у од но су на прет ход не слу ча је ве.73 Нај пре, 
за раз ли ку од прет ход них ин тер вен ци ја ни је пред у зе та од стра не су сед них 
др жа ва, већ оних ко је при па да ју за пад ној хе мис фе ри – САД, Ве ли ке Бри та-
ни је и Фран цу ске. За тим, од ре ђе ну уло гу имао је и Са вет без бед но сти. На и ме, 
Са вет је сво јом Ре зо лу ци јом 688 кр ше ње људ ских пра ва у Ира ку про гла сио 
„прет њом ме ђу на род ном ми ру и без бед но сти“ што ра ни је ни је био слу чај. 
Упра во је овај мо ме нат по слу жио не ким ау то ри ма као до каз тврд ње да ова 
ин тер вен ци ја спа да у при ме ре ху ма ни тар них ин тер вен ци ја по одо бре њу Са-
ве та без бед но сти. Ме ђу тим, та ква тврд ња ни је оправ да на јер је Са вет овом 
ре зо лу ци јом са мо осу дио кр ше ње људ ских пра ва, а ни је до зво лио упо тре бу 
ору жа не си ле ра ди за у ста вља ња њи хо вог кр ше ња. Из ја ве САД, Ве ли ке Бри-
та ни је и Фран цу ске о прав ном осно ву њи хо ве ин тер вен ци је у Ира ку ни су по-
ду дар не. Све три др жа ве сла га ле су се у јед ном, да ни ка кво да ље овла шће ње 
Са ве та без бед но сти осим Ре зо лу ци је 688 ни је по треб но.74 Ме ђу тим, и по ред 
сво јих ши ро ких овла шће ња, ко а ли ци ја ни је твр ди ла да је има ла пра во да 
по ма же Кур ди ма у вој ној ак ци ји про тив Ира ка. Ре зо лу ци ја 688 го во ри сaмо 
о ху ма ни тар ним ме ра ма, па је ко а ли ци ја огра ни че на на до ста вља ње ху ма-

70 Н.Ра и че вић, 219.
71 Da nish In sti tu te of In ter na ti o nal Af fa irs, 89.
72 Ре жим Са да ма Ху се и на у Ира ку си сте мат ски је уни шта вао курд ска на се ља ка ко 

би спре чио по бу ну и ства ра ње не за ви сне курд ске др жа ве. На кон што је Ирак 2.ав гу ста 1990. 
го ди не из вр шио ин ва зи ју на Ку вајт и про гла сио га сво јом по кра ји ном, Са вет без бед но сти 
до нео је ви ше ре зо лу ци ја у ко ји ма је осу дио ирач ку агре си ју и за тра жио по вла че ње ирач ких 
тру па из Ку вај та. По што се Ирак оглу шио о те зах те ве, СБ је усво јио Ре зо лу ци ју 678 ко јом 
је овла стио др жа ве чла ни це да у са рад њи са ку вај тском вла дом пре ду зму све нео п ход не 
ме ре ка ко би по но во ус по ста ви ле ме ђу на род ни мир и без бед ност у том ре ги о ну. Сход но тој 
ре зо лу ци ји, ко а ли ци ја др жа ва је 16.ја ну а ра 1991.го ди не от по че ла вој ну ак ци ју про тив Ира ка, 
по зна ту под на зи вом „Пу стињ ска олу ја“ (eng. De sert Storm). Вид. F.K.Abi ew, 146.

73 Н.Ра и че вић, 225
74 Ibid., 232.
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ни тар не по мо ћи.75 Ре зо лу ци ја се ни је из ри чи то по зва ла на гла ву VII По ве ље, 
ни ти је по себ но овла сти ла вој ну ко а ли ци ју да кре и ра „за шти ће не зо не“ (eng. 
„sa fe he a vens“) ко је су на кон то га уста но вље не.76

Из из ја ва ак те ра ин тер вен ци је, са мо се код Фран цу ске мо же про на ћи 
opi nio iu ris о по сто ја њу пра ва на уни ла те рал ну ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју. 
САД и Ве ли ка Бри та ни ја су углав ном сма тра ле да се прав ни основ њи хо ве 
ак ци је на ла зи у одо бре њу УН. Што се ти че ме ђу на род не ре ак ци је на ин тер-
вен ци ју, чак и не ке др жа ве ко је су по др жа ле Ре зо лу ци ју 688 ни су је ви де ле 
као ин стру мент ко ји из ри чи то до пу шта упо тре бу вој них сна га у Ира ку. Др жа-
ве су ве ћи ном би ле ве о ма бри жне да не ство ре пре се дан ко ји ће да ти ле ги ти-
ми тет ин тер вен ци ја ма Са ве та без бед но сти са мо на ху ма ни тар ним осно ва ма.77

Ни у слу ча ју НА ТО бом бар до ва ња Ју го сла ви је ак те ри се ни су сло жи ли 
о прав ном осно ву ин тер вен ци је. Као и ра ни је де ша ва ло се да јед на иста др жа-
ва ис ти че раз ли чи те прав не осно ве ин тер вен ци је.78 Из из ја ва зва нич ни ка 
НА ТО-а мо же се за кљу чи ти да су сма тра ли да је ху ма ни тар на ин тер вен ци ја 
ко ју су пред у зе ли ле гал на, али се ипак ни су по зва ли на По ве љу, ни ти на би ло 
ко ји из вор ме ђу на род ног пра ва. Од свих уче сни ка са мо се Бел ги ја из ри чи то 
по зва ла на док три ну ху ма ни тар не ин тер вен ци је. Бел гиј ска вла да твр ди ла 
је да је НА ТО ин тер вен ци ја за сно ва на на док три ни ху ма ни тар не ин тер вен-
ци је ко ја би тре ба ло да се раз ви је и при хва ти ка ко би jus co gens вред но сти 
мо гле да бу ду на пра ви на чин за шти ће не од стра не ме ђу на род не за јед ни це.79 
Ме ђу тим, оста ли ак те ри ин тер вен ци је би ли су мно го опре зни ји у сво јим 
из ја ва ма и вој ну ак ци ју су прав да ли дру гим прав ним осно ва ма. Ин ди ка тив но 
је и то да не ке др жа ве ко је су има ле пре суд ну уло гу у бом бар до ва њу Ју го сла-
ви је (САД, Не мач ка и Фран цу ска) по ри чу би ло ка кав пре це дент ни ка рак тер 
те ин тер вен ци је.80 Фран цу ска је чак ин си сти ра ла да у бу дућ но сти НА ТО 
мо ра да се уз др жи од упо тре бе си ле у си ту а ци ја ма кад не по сто ји одо бре ње 
Са ве та без бед но сти, а не ра ди се о са мо од бра ни.81

75 Ma rry El len O’Con nel, „Con ti nu ing Li mits on UN In ter ven tion in Ci vil War“, In di a na 
Law Jo ur nal, 67(1992)/4, 907-908.

76 Ric hard Lil lich.„The  Ro le of the UN Se cu rity Co un cil in Pro tec ting Hu man Rights in 
Cri sis Si tu a ti ons: UN Hu ma ni ta rian In ter ven tion in the Post-Cold War World“, Tu la ne J. of Int’l 
& Comp.Law, 3(1994)/2, 6.

77 Н.Ра и че вић, 235.
78 Ibid., 335.
79 Maya Stanylo va, „Has hu ma ni ta rian In ter ven tion Be co me an Ex cep ti on to the Pro hi bi tion 

on the Use of For ce in Ar tic le 2(4) of the UN Char ter?“, Edin burgh, ., до ступ но на адре си: http://
ar chi ve.atlan tic-com mu nity.org /app /we bro ot/fi les/ar tic lepdf/Sta nu lo va_Hu ma ni ta rian%20In ter-
ven tion.pd f (08.06.2014.), 10.

80 Н.Ра и че вић, 335.
81 Ja ne Strom seth, „Ret hin king Hu ma ni ta rian In ter ven tion: The Ca se for In cre men tal Chan ge“, 

Hu ma ni ta rian In ter ven tion: Et hi cal, Le gal and Po li ti cal Di lem mas (Hol zgre fe J.L.-Keo ha ne R.O 
eds.), Cam brid ge 2003, 239.
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Чла ни це НА ТО-а прав да ле су упо тре бу си ле про тив те ри то ри јал ног 
ин те гри те та Ју го сла ви је Ре зо лу ци јом 1199 у ко јој Са вет без бед но сти твр ди 
да је пред сто ја ла ху ма ни тар на ка та стро фа, по себ но се освр ћу ћи на ма сов ни 
ег зо дус са Ко со ва.82 Бри тан ски ми ни стар спољ них по сло ва Ро бин Кук је на вео: 
„прав ни основ за на шу ин тер вен ци ју je тај да ме ђу на род на за јед ни ца има 
пра во да упо тре би си лу у слу ча ју нео до љи ве ху ма ни тар не по тре бе”.83 Али, 
по ста вља се пи та ње на ко ји на чин се у овом слу ча ју ис по ља ва свест ме ђу на-
род не за јед ни це о та квом пра ву. Ре зо лу ци је СБ усво је не на осно ву гла ве VII 
По ве ље ни су пред ста вља ле одо бре ње Са ве та за упо тре бу си ле: пре су пред ста-
вља ле до каз да је за јед ни ца др жа ва пре по зна ла „нео до љи ву ху ма ни тар ну 
по тре бу” да де ла.84 На по ри др жа ва уче сни ка ин тер вен ци је да уни ла те рал ну 
опе ра ци ју ве жу за ре зо лу ци је Са ве та без бед но сти, уме сто да се по зо ву на 
опште ме ђу на род но пра во или још кон крет ни је за док три ну ху ма ни тар не 
ин тер вен ци је, по ка зу ју да су ове др жа ве све сне да је одо бре ње Са ве та без бед-
но сти ну жно за њи хо ву ин тер вен ци ју.85

Др жа ве су има ле при ли ку да се из ја сне о НА ТО опе ра ци ји у Ју го сла ви ји 
на два са стан ка ко ја је тим по во дом ор га ни зо вао Са вет без бед но сти.86 Не ко-
ли ко др жа ва је по др жа ло ин тер вен ци ју, ме ђу ко ји ма су Не мач ка, Сло ве ни ја, 
Ал ба ни ја, Ма ле зи ја. По је ди не др жа ве (Нор ве шка, Ау стра ли ја, Ау стри ја и 
Ма ђар ска) су из ван Са ве та без бед но сти без ре зер вно по др жа ле ин тер вен ци ју 
НА ТО-а. Ме ђу тим, зна чај на гру па др жа ва из ра зи ла је сво је про ти вље ње ак ци-
ји у Ју го сла ви ји. Ру си ја и Ки на оштро су се су прот ста ви ле ин тер вен ци ји, а 
по ред ове две зе мље сво је про ти вље ње из ра зи ле су и Ин ди ја, Бе ло ру си ја, 
На ми би ја и Ку ба. Са дру ге стра не, Бра зил, Ар ген ти на и Га бон ни су пру жи ли 
очи глед ну по др шку ин тер вен ци ји на Ко со ву, али је ни су ни отво ре но кри ти-
ко ва ли. При ме ћу је се, ипак, да ни је би ло сна жне опо зи ци је пре ма ин тер вен-
ци ји ме ђу ве ћи ном чла ни ца УН.87 Та ко ђе се на во ди да ни јед на др жа ва или 
гру па др жа ва ни је пред у зе ла ко рак ко јим би по ка за ла сво је про ти вље ње ин-
тер вен ци ји НА ТО-а – ни је тра жи ла хи тан са ста нак Ге не рал не скуп шти не88. 
Да кле, мо же би ти ре чи о не че му што ли чи на за че так пра ва на уни ла те рал ну 

82 Ve ra Gow lland-Deb bas, „The Li mits of Uni la te ral En for ce men tof Com mu nity Ob jec ti ves in 
the Fra me work of UN Pe a ce Ma in te nan ce“, Eu ro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 11(2000)/2, 372.

83 На ве де но пре ма: N.J.Whe e ler., Uni la te ral Hu ma ni ta rian In ter ven tion and In ter na ti o nal 
Law, до ступ но на адре си:http://co mum.rca ap.pt/bit stre am/123456789/1396/1/NeD 105_Nic ho las-
JWhe e ler.pdf (28.08.2014), 211

84 Ibid.
85 Ibid., 373.
86 Н.Ра и че вић, op.cit., стр. 256.
87 An to nio Cas se se, “Ex In ju ria Ius Or bi tur: Are We Mo wing to wards In ter na ti o nal Le gi ti-

ma ti o n of For ci ble Hu ma ni ta rian Co un ter me a su res in the World Com mu nity?”, EJIL, 1999, до ступ-
но на адре си: http://www.ejil.org/pdfs/10/1/575.pdf, (21.08.2014), 28

88 Ibid., 29.
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ин тер вен ци ју у све сти ме ђу на род не за јед ни це. Ипак, та кво пра во још ни је 
до вољ но кри ста ли зо ва но да би мо гли да го во ри мо о оби чај ном пра ву на ху-
ма ни тар ну ин тер вен ци ју. Све ово по ка зу је да др жа ве ко је су ин тер ве ни са ле 
у Ју го сла ви ји ни су сма тра ле да су ти ме оства ри ле сво је из вор но пра во на ху-
ма ни тар ну ин тер вен ци ју. Да су сма тра ле да им та кво пра во при па да, ин тер-
вен ци ју не би прав да ле ре зо лу ци ја ма Са ве та без бед но сти или још ши ре, 
оп штим ме ђу на род ним пра вом.

По треб но је ис тра жи ти и ге не рал не ста во ве др жа ва о док три ни ху ма-
ни тар не ин тер вен ци је. Та ко, Ми лер, бив ши глав ни прав ни са вет ник у Ми ни-
стар ству од бра не САД, на во ди да се САД обич но ни су осла ња ле на кон цепт 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је као прав ни основ за упо тре бу си ле, јер су би ле 
све сне да би то био мач са две оштри це. По зи ва њем на ху ма ни тар ну ин тер-
вен ци ју на стао би ри зик да се и дру ге др жа ве по зо ву на тај кон цепт у слу-
ча је ви ма ка да упо тре бу си ле не мо гу дру га чи је оправ да ти. Оту да, ху ма ни-
тар на ин тер вен ци ја пред ста вља „кли за ву стр ми ну“ услед че га су САД би ле 
ве о ма оба зри ве у ње ном при зи ва њу.89 Бри тан ци су та ко ђе скеп тич ни у ве зи 
по сто ја ња пра ва на уни ла те рал ну ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју. Ко ми тет за 
спољ не по сло ве До њег до ма бри тан ског пар ла мен та од ба цио је схва та ња 
ау то ра ко ји твр де да је ство ре но но во оби чај но пра ви ло ко је до пу шта ху ма-
ни тар ну ин тер вен ци ју сма тра ју ћи га „су ви ше ам би ци о зним“, и за кљу чио да 
„док три на ху ма ни тар не ин тер вен ци је има, у нај ма њу ру ку, сла бу осно ву у 
са вре ме ном ме ђу на род ном пра ву...“.90Ме ђу тим, о пи та њу уни ла те рал не ху-
ма ни тар не ин тер вен ци је не дав но се из ја сни ла и Кан це ла ри ја за спољ не по-
сло ве и Ко мон велт, па је у од го во ру на пи та ње Ко ми те та о свом ста ву пре ма 
ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји на ве ла да је „мо гу ћа ин тер вен ци ја у из у зет ним 
слу ча је ви ма ка да Са вет без бед но сти не же ли или не мо же да спре чи ху ма-
ни тар ну ка та стро фу.“ Та ква ин тер вен ци ја би ла би до пу ште на под од ре ђе ним 
усло ви ма.91

Ру си ја и Ки на, стал не чла ни це Са ве та без бед но сти и др жа ве са ве ли ким 
еко ном ским и вој ним ка па ци те ти ма оштро се про ти ве уни ла те рал ној ху ма-
ни тар ној ин тер вен ци ји. Обе др жа ве по себ но те шко су кри ти ко ва ле опе ра ци ју 
НА ТО-а у Ју го сла ви ји. Ру си ја за пра во не по др жа ва ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју 

89 J.A.Mil ler„NA TO’s Use of For ce in the Bal kans“, New York Law School Law Re vi ew, 
45/2000; на ве де но пре ма: Н.Ра и че вић, 337.

90 Ho u se of Com mon’s Fo re ign Af fa irs Se lect Com mi tee, Fo urth Re port on Ko so vo: HC 
28-I/II (2000), до ступ но на адре си: <http://www.pu bli ca ti ons.par li a ment.uk/pa/cm199900/cmse-
lect/cmfaff/28/2802.htm>, pa ra.132. (15.06.2014)

91 Furt her sup ple men tary writ ten evi den ce from the RT Hon Hugh Ro bert son MP, Mi ni ster 
of Sta te, Fo re ign and Com mon we alth Of fi ce: hu ma ni ta rian in ter ven tion and the re spon si bi lity to 
pro tect (USA19), до ступ но на адре си: http://just se cu rity.org/wp-con tent/uplo ads/2014/01/Let ter-
-from-UK-Fo re ign-Com mon we alth-Of fi ce-to -th e-Ho u se-of -Com mons-Fo re ign-Af fa irs-Com mit tee-
-on-Hu ma ni ta rian-In ter ven tion-an d-th e-Re spon si bi lity-to -Pro tect.pdf (16.06.2014)



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2016

351

уко ли ко се не ра ди о ди рект ном угро жа ва њу ње них ин те ре са.92 Та ко ђе, Ин-
ди ја је из бе гла да сво ју ак ци ју у Ис точ ном Па ки ста ну оправ да док три ном 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је. Кри ти ко ва ла је опе ра ци ју НА ТО-а у Ју го сла ви ји 
за јед но са Ру си јом и Ки ном, ка да је то ком рас пра ве у Са ве ту без бед но сти о 
ин тер вен ци ји НА ТО-а у СР Ју го сла ви ји ја сно ис та кла да, иа ко НА ТО бом бар-
ду ју ћи Ју го сла ви ју твр ди да то чи ни у име ме ђу на род не за јед ни це и чо ве-
чан ства, већ са мо про ти вље ње Ру си је, Ки не и Ин ди је го во ри да НА ТО не ма 
по др шку по ло ви не чо ве чан ства.93 Има ју ћи у ви ду ве ли ке по тен ци ја ле ове 
три др жа ве мо же се сма тра ти да оне пред ста вља ју по себ но за ин те ре со ва не 
др жа ве у сфе ри ху ма ни тар не ин тер вен ци је, па је њи хо во не ги ра ње по сто ја ња 
овог пра ва ве о ма зна чај но и прак тич но по ни шта ва ар гу мен те ау то ра ко ји 
твр де да по сто ји opi nio ju ris o пра ву на уни ла те рал ну ин тер вен ци ју. Као јед ну 
од рет ких др жа ва ко је се по зи ва ју на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју мо же мо 
на ве сти Фран цу ску. По је ди ни зва нич ни ци ове зе мље чак ис ти чу да по сто ји 
пра во и ду жност да се ин тер ве ни ше.94 Ипак, ка да је 1994. го ди не тре ба ло да 
ин тер ве ни ше у Ру ан ди, Фран цу ска је на ве ла да ће то учи ни ти са мо ако до-
би је из ри чи то одо бре ње Са ве та без бед но сти.95

То ком 90-их го ди на про шлог ве ка мно ге др жа ве ко је су же ле ле да пре-
ду зму ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју тра жи ле су одо бре ње Са ве та без бед но сти 
за та кву ак ци ју. Су ми ра ју ћи ста во ве др жа ва мо же мо за кљу чи ти да не по сто-
ји opi nio ju ris о по сто ја њу пра ва на уни ла те рал ну ху ма ни тар ну ин тер вен-
ци ју. Др жа ве ко је су ин тер ве ни са ле уз др жа ва ле су се од по зи ва ња на ху ма-
ни тар ну ин тер вен ци ју и сво је ак ци је прав да ле дру гим прав ним осно ва ма. 
Ве ћи на др жа ва у све ту про ти ви се прак си ху ма ни тар не ин тер вен ци је, укљу-
чу ју ћи и Ру си ју, Ин ди ју и Ки ну у ко ји ма жи ви по ла свет ског ста нов ни штва. 
Moже се утвр ди ти да ве ћи на ин тер на ци о на ли ста сма тра да се уни ла те рал на 
ху ма ни тар на ин тер вен ци ја јед не др жа ве или гру пе др жа ва не мо же за сни ва-
ти на оби чај ном пра ву. Ме ђу тим, не тре ба ни за не ма ри ти чи ње ни цу да ме ђу 
прав ним и по ли тич ким ау то ри те ти ма на ра ста уве ре ње ко је би убу ду ће мо-
гло да фор ма ли зу је оби чај но пра во као пра во на та кве ин тер вен ци је.96

5. ЗА КЉУ ЧАК

У са вре ме ном ме ђу на род ном пра ву не по сто ји прав ни основ за ху ма ни-
тар ну ин тер вен ци ју без одо бре ња Са ве та без бед но сти УН.

92 Ba ra novsky, 4-5.
93 UN Se cu rity Co un cil Re so lu tion, 3989th Me e ting, 26 March 1999, Doc S/PV. 3989, 15-16.
94 F. K. Abi ew, 235.
95 Н. Ра и че вић, 338.
96 С. Са вић, 23.
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Тек сту ал но ту ма че ње чла на 2(4) По ве ље не раз ја шња ва у пот пу но сти 
ди ле му да ли ху ма ни тар на ин тер вен ци ја мо же у од ре ђе ним слу ча је ви ма 
би ти ле гал на. Сам текст се мо же про ту ма чи ти та ко да да је за пра во и при-
ста ли ца ма и про тив ни ци ма ове док три не. Ипак, ши ре ту ма че ње нор ме о за-
бра ни упо тре бе си ле ви ше је у скла ду са прав ном си гур но шћу. Мо же се ре ћи 
да ни је у скла ду са на че лом прав не си гур но сти тврд ња да члан 2(4) По ве ље 
за бра њу је са мо ору жа ну си лу ко ја на ру ша ва те ри то ри јал ни ин те гри тет или 
по ли тич ку не за ви сност др жа ва, или ко ја ни је у скла ду са ци ље ви ма УН. 
Ар гу мент да је ху ма ни тар на ин тер вен ци ја до пу ште на По ве љом јер се вр ши 
ра ди оства ри ва ња јед ног од ци ље ва УН та ко ђе је не при хва тљив. Ти ме се 
за шти ти људ ских пра ва да је пред ност у од но су на очу ва ње ме ђу на род ног 
ми ра и без бед но сти, а та ко ђе се им пли ци ра да се сва ки од ци ље ва у чл. 1(3) 
По ве ље мо же оства ри ти уни ла те рал ном упо тре бом си ле.

Не е фи ка сност си сте ма ко лек тив не без бед но сти УН не мо же да бу де 
прав ни основ ху ма ни тар не ин тер вен ци је. Из при прем них ра до ва за из ра ду 
По ве ље не ви ди се на ме ра ње них тво ра ца да до пу сте др жа ва ма суп си ди јар ну 
над ле жност у пред у зи ма њу при нуд них ак ци ја ка да Са вет без бед но сти из 
не ког раз ло га то не учи ни. У та квој си ту а ци ји суп си ди јар ну над ле жност 
има ју дру ги ор га ни, а пре све га Ге не рал на скуп шти на УН.

Основ до пу ште но сти ху ма ни тар не ин тер вен ци је не мо же мо на ћи ни у 
ме ђу на род ним уго во ри ма о људ ским пра ви ма. Ови уго во ри пред ви ђа ју си-
стем ме ђу на род ног над зо ра над по што ва њем сво јих од ре да ба, али се ниг де 
не по ми ње мо гућ ност упо тре бе ору жа не си ле у слу ча ју по вре де људ ских 
пра ва.

По што ме ђу на род но уго вор но пра во не мо же би ти основ до пу ште но сти 
ху ма ни тар не ин тер вен ци је, ње не при ста ли це по ку ша ва ју да до ка жу да је 
пра во на уни ла те рал ну ин тер вен ци ју део оби чај ног пра ва. При ста ли це те зе 
о ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји као но во на ста лој оби чај ној нор ми твр де да је 
на кон Дру гог свет ског ра та на ста ло но во оби чај но пра ви ло ко је је за ме ни ло 
од ред бе По ве ље УН и до пу сти ло ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју као но ви из у-
зе так од за бра не упо тре бе си ле. Ме ђу тим, ис пи ти ва ње ин тер вен ци ја ко је се 
на во де као при ме ри уни ла те рал них ин тер вен ци ја по сле Дру гог свет ског 
ра та не под у пи ре та кве тврд ње. Прак са ни је би ла оп шта јер је у њу укљу чен 
ре ла тив но ма ли број др жа ва, а та ко ђе ни је би ло ни јед но о бра зно сти јер су 
се по је ди не др жа ве по на ша ле пот пу но раз ли чи то у слич ним си ту а ци ја ма. 
Још је те же утвр ди ти opi nio ju ris јер се са мо ма ли број др жа ва по звао на док-
три ну ху ма ни тар не ин тер вен ци је. Ак те ри су углав ном ис ти ца ли дру ге прав не 
осно ве, а че сто су по сто ја ла и раз ли чи та оправ да ња по је ди них ин тер вен ци ја 
од стра не ње них уче сни ца. Из све га на ве де ног мо же се за кљу чи ти да уни ла-
те рал на ху ма ни тар на ин тер вен ци ја не ма упо ри ште у оби чај ном пра ву.
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Прав ни основ ху ма ни тар не ин тер вен ци је не мо же се на ћи ни у уго вор-
ном ни у оби чај ном ме ђу на род ном пра ву. Бу ду ћи да је ху ма ни тар на ин тер-
вен ци ја ре зул тат су прот ста вље но сти два прин ци па – су ве ре но сти и за шти те 
људ ских пра ва, пи та ње је ко јем од та два прин ци па да ти пред ност. При ста-
ли це ху ма ни тар не ин тер вен ци је њен прав ни основ по ку ша ва ју да про на ђу 
и у мо рал ним раз ло зи ма. Ме ђу тим, то ви ше ни је пи та ње ле гал но сти већ 
ле ги тим но сти.

Ме ђу на род на за јед ни ца сва ка ко не сме да оста не иму на на кр ше ња људ-
ских пра ва ко ја се до га ђа ју у не кој зе мљи. Ме ђу тим, је ди ни на чин да се тим 
кр ше њи ма ста не на пут је сте ин тер вен ци ја ко ја мо ра да за до во љи од ре ђе не 
усло ве, а из ме ђу оста лог за та кву ин тер вен ци ју нео п ход но је одо бре ње Са ве-
та без бед но сти као ор га на за ду же ног за очу ва ње ме ђу на род ног ми ра и без-
бед но сти.
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Le gal Ba sis for Uni la te ral Hu ma ni ta rian In ter ven tion

Ab stract: In this pa per, the aut hor exa mi nes whet her the re is a le gal ba sis 
for uni la te ral hu ma ni ta rian in ter ven tion in con tem po rary in ter na ti o nal law. The 
le ga lity of uni la te ral hu ma ni ta rian in ter ven tion will be exa mi ned from two per-
spec ti ves, from the po int of Tre aty In ter na ti o nal Law and Cu sto mary In ter na ti o-
nal Law, sin ce the se are two main so ur ces of in ter na ti o nal law. The aut hor first 
de als with so me ge ne ral is su es, such as the hi sto ri cal de ve lop ment of the con cept, 
the con cept and ele ments of the con cept of hu ma ni ta rian in ter ven tion. Then the 
UN Char ter and cer tain in ter na ti o nal do cu ments will be analyzed, in or der to 
de ter mi ne whet her the re is a le gal ba sis for uni la te ral in ter ven tion in Tre aty Law.
The star ting po int of the analysis will be the norm pro hi bi ting the use of for ce 
con ta i ned in the Ar tic le 2(4) of the Char ter, and will be pre sen ted ar gu ments in 
fa vor and aga inst the ex ten si ve in ter pre ta tion of this norm by so me the o rists. Af ter 
that, the pro vi si ons of cer tain in ter na ti o nal do cu ments, for which it is be li e ved in 
the the ory that can ser ve as a le gal ba sis for hu ma ni ta rian in ter ven tion, will be 
analyzed. Fi nally, the sta te prac ti ce will be exa mi ned in or der to de ter mi ne the 
ve ra city of the cla im that the right to hu ma ni ta rian in ter ven tion be longs to a body 
of ru les of cu sto mary law. Sin ce the ele ments of cu sto mary ru le are prac ti ce and 
opi nio ju ris, sta te prac ti ce will be ex plo red from the stand po int of both of the se 
ele ments. 

Key words: Hu ma ni ta rian in ter ven tion, Le gal ba sis, The UN Char ter, In ter-
na ti o nal Tre aty Law, In ter na ti o nal Cu sto mary Law.
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