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УНИ ПО ЛА РИ ЗАМ И МЕ ЂУ НА РОД НО ПРА ВО

Ап стракт: Са кра јем епо хе Хлад ног ра та ме ђу на род ни од но си ула зе у фа зу 
уни по лар не до ми на ци је је ди не свет ске ве ле си ле – Сје ди ње них Аме рич ких Др жа-
ва. Екс пан зи о ни стич ка по ли ти ка и на ме та ње гло бал них ре ше ња и сфе ри еко но ми-
је и ге о по ли ти ке ко је од го ва ра ју хе ге мо ну и за пад ним са ве зни ци ма не рет ко су у 
су прот но сти са основ ним на че ли ма ме ђу на род ног пра ва. 

У ци љу оства ри ва ња соп стве них на ци о нал них ин те ре са до но се се од лу ке ко је 
де за ву и шу ме ђу на род но пра во или га „ту ма че“ кроз но во ком по но ва не ин сти ту те. 
У том кон тек сту вр ши се ин стру мен та ли за ци ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја и њи-
хо вих ор га на. Ти пи чан при мер су ору жа не ин тер вен ци је ко је се прав да ју „про мо-
ци јом де мо кра ти је“, „за шти том људ ских пра ва“ и сл. Ху ма ни тар на ин тер вен ци ја на 
Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју 1999. го ди не је екла тан тан при мер НА ТО ин тер-
вен ци о ни зма су про тан ме ђу на род ном пра ву, ко ји је за по сле ди цу имао на ру шен 
те ри то ри јал ни ин те гри тет и не за ви сност зе мље, али и ства ра ње опа сног пре се да на 
ко ји је по сто је ћи не кон зи стен тан ме ђу на род ни прав ни по ре дак учи ни ла, кроз Са-
ве то дав но ми шље ње Ме ђу на род ног су да прав де, још не си гур ни јим.

Кључ не ре чи: ме ђу на род но пра во, су ве ре ни тет, уни ла те ра ли зам, Ме ђу на род-
ни суд прав де, НА ТО, ху ма ни тар на ин тер вен ци ја, Ко со во, са ве то дав но ми шље ње, 
уни ла те ра ли зам.

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Са вре ме не ме ђу на род не од но се по след ње три де це ни је од ли ку је низ 
круп них по ли тич ких, еко ном ских, тех но ло шких и кул ту ро ло шких про-
ме на иза зва них де ва ста ци јом би по лар ног си сте ма дру штве них од но са.  
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Тај кон цепт ме ђу на род ног по рет ка за сно ван на рав но те жи сна га до та да-
шње две су пер си ле, Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и Со вјет ског Са ве-
за, окон чан је ру ше њем Чар ли је вог зи да и на сим бо ли чан на чин озна чио 
је крај епо хе Хлад ног ра та и ко на чан по раз со ци ја ли зма као дру штве но- 
-еко ном ског си сте ма, ста вља ју ћи га на мар ги не исто ри је као уто пиј ски 
по ку шај ства ра ња ху ма ни стич ког дру штва јед на ко сти и со ци јал не прав-
де. Рас пад Со вјет ског Са ве за и Вар шав ског пак та, те тран зи ци ја бив ших 
со ци ја ли стич ких др жа ва, Ру ску Фе де ра ци ју, као нај ва жни јег сук це со ра  
СССР-а, сро за ли су на ни во ре ги о нал не си ле. До та да шњи иде о ло шки, по ли-
тич ки и вој ни ба ланс свет ских ве ле си ла де фи ни тив но је по стао део исто риј ске  
про шло сти.

На тај на чин из град ња ме ђу на род ног по рет ка, за сно ва на на Вест фал-
ским прин ци пи ма по ли тич ке и прав не др жа во цен трич но сти, за по че та 
још у 17. ве ку, окон ча њем Хлад ног ра та ушла је у но ву фа зу. Праг ма тич ни 
бив ши аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш Ста ри ји, схва та ју ћи на сту па ју ћу 
без ре зер вну аме рич ку хе ре мо ни ју у пла не тар ним окви ри ма, об ја вио је на-
ста нак „но вог свет ског по рет ка“. На по ли тич ком пла ну, „по ре чи ма Мар-
ша ла Ма клу а на, крај два де се тог ве ка до нео је са со бом схва та ње да је свет 
по стао „гло бал но се ло“ (Хеј вуд 2004: 242).

Ауто ри ће у ра ду ана ли зи ра ти на чин до но ше ња од лу ка у вре ме до ми-
нант ног уни ла те ри зма, а у си ту а ци ја ма не ре де фи ни са ног ме ђу на род ног 
пра ва, ка да су мно ге од лу ке до не те су прот но ва же ћим прин ци пи ма ме ђу на-
род ног пра ва. У том кон тек сту ће на ве сти прак тич не при ме ре иг но ри са ња 
ме ђу на род ног пра ва, те по ку ша је да се ме ђу на род на про тив прав на де ло ва ња 
оправ да ју „пре се да ни ма“, „по себ ним слу ча је ви ма или но во ком по но ва ним 
ин сти ту ти ма, ко је на ме ћу са вре ме ни ме ђу на род ни од но си“. При  том ће, по-
ред оста лог, по себ на па жња би ти по све ће на Са ве то дав ном ми шље њу Ме ђу-
на род ног су да прав де о са гла сно сти Де кла ра ци је о не за ви сно сти Ко со ва са 
ин тер на ци о нал ним пра вом. 

УНИ ЛА ТЕ РА ЛИ ЗАМ И СУ ВЕ РЕ НИ ТЕТ

Ства ра ње уни по лар ног све та на че лу са САД на гла си ло је кон ти ну и тет 
про це са мон ди ја ли за ци је. „На ста вак про це са гло ба ли за ци је ве зу је се, да кле, 
за пад Бер лин ског зи да 1989. го ди не, а по сле ди це су интернационализацијa 
свет ског тр жи шта ка пи та ла, раз во ја си сте ма ко му ни ка ци ја, мо дер ни за ци ја 
са о бра ћај них сред ста ва, сма ње ње тро шко ва по је ди ни ци про из во да и по јед-
но ста вље ње усло ва у ме ђу на род ној тр го ви ни до бри ма и услу га ма“ (Авра мо-
вић 2006: 109). Из град ња но вог свет ског по рет ка у ком јед на ве ле си ла же ли 
да на мет не сво је кри те ри је при вре ђи ва ња, на чин жи во та и по ли тич ки мо дел 
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мо но цен трич ног де мо крат ског од лу чи ва ња, про јек то ва на је и у ме ђу на род-
ним од но си ма и пред ста вља ин тен зи ви ра ну pax Ame ri ca nu.

На ве де не гло бал не про ме не озбиљ но су уз др ма ле осно ве Вест фал ског 
прин ци па за сно ва ног на су ве ре ни те ту др жа ва, на ко јем је кон ци пи ран и по-
сле рат ни ме ђу на род ни по ре дак на че лу са Ује ди ње ним на ци ја ма. Про цес 
де су ве ре ни за ци је др жа ва ре ал но је за по чео са осни ва њем ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја и пре но ше њем де ла су ве ре них над ле жно сти са др жа ве на ор-
га ни за ци ју, а са мон ди ја ли за ци јом је увео и у ме ђу на род ну прак су. До ду ше, 
утвр ђе на пра ви ла ме ђу на род ног прав ног по рет ка по пра ви лу се те шко ме-
ња ју, што због сло же не про це ду ре то и не из ме ње ног пра ви ла у ме ђу на род-
ним од но си ма – јед на др жа ва, је дан глас. 

Упр кос од лу чу ју ћој уло зи САД-а и ње них за пад них са те ли та при ли ком 
до но ше ња од лу ка у во де ћим ор га ни за ци ја ма ме ђу на род ног по рет ка, сло же-
ни си стем фор мал но прав ног од лу чи ва ња ни је ре фор ми сан. Ка ко до след на 
при ме на ко гент них прав них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва ни је омо гу ћа ва ла 
од лу чи ва ње и по сту па ње у скла ду са соп стве ним ин те ре си ма, но си о ци гло-
ба ли за ци је ко ри сте раз ли чи те об ли ке еко ном ских и по ли тич ких при ти са ка. 
У по ступ ку уса гла ша ва ња спољ не по ли ти ке Ср би је са Европ ском уни јом, 
САД и ЕУ су зах те ва ле да Ср би ја уве де еко ном ске санк ци је Ру ској Фе де ра-
ци ји, те да не ке ру ске ди пло ма та про гла си за per so ne non gra ta. 

Нарoчито опа сан об лик на ме та ња гло бал них ре ше ња се ма ни фе сту је 
кроз тзв. „ди ри го ва но ту ма че ње“ гло бал них нор ми, тј. ту ма че ње ко је од го-
ва ра са мо јед ној стра ни ко ја га је на ру чи ла. У то ме зна чај ну уло гу и ути цај 
има ју и тзв. не вла ди не екс перт ске ор га ни за ци је пру жа њем струч не по мо ћи 
код из ра де ус кла ђе них уну тра шњих про пи са. Та ко је На црт тек ста Уста ва 
Ал ба ни је са чи нио је дан не мач ки про фе сор у со би на де ве том спра ту Прав-
ног фа кул те та у Франк фур ту (пре ма Ву ка ди но вић – Ву ка ди но вић Мар ко вић 
2017: 113). 

При том је уоби ча је но да у свим ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма пред став-
ни ци САД-а, укљу чу ју ћи и ве ћи ну за пад них др жа ва са те ли та (у ка те го ри ју 
тих др жа ва спа да ју, при ме ра ра ди, чла ни це Европ ске уни је, НА ТО и слич-
но) за сту па ју на ци о нал не и по ли тич ке ин те ре се и ста во ве соп стве не др жа ве 
не рет ко стрикт но ту ма че ћи ме ђу на род не ак те у скла ду са тим ин те ре си ма. 
На тај на чин вр ши се сво је вр сна ин стру мен та ли за ци ја ме ђу на род них ин сти-
ту ци ја, док се пре ма зе мља ма ко је не де ле ста во ве за пад них парт не ра при ме-
њу ју раз ли чи те вр сте при ти са ка.

У на став ку ра да ауто ри ће на ве сти прак тич не при ме ре иг но ри са ња ме-
ђу на род ног пра ва, те по ку ша је да се ме ђу на род на про тив прав на де ло ва ња 
оправ да ју „пре се да ни ма“, „по себ ним слу ча је ви ма“ или но вим ин сти ту ти ма 
ко је на ме ћу са вре ме ни ме ђу на род ни од но си. У том кон тек сту би ће, по ред 
оста лог, об ра ђе на и Де кла ра ци ја о не за ви сно сти Ко со ва. 
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МЕ ЂУ НА РОД НО ПРА ВО И СИ ЛА

Стра те ги ја на ци о нал не без бед но сти САД у по след њој де це ни ји про шлог и 
пр вих 15 го ди на овог ми ле ни ју ма, по ла зе ћи од при мар но во де ће им пе ри јал не 
уло ге зе мље у све ту, про мо ви са ла је ши ре ње де мо кра ти је и стра те ги ју еко ном-
ске гло ба ли за ци је кроз по ве ћа ње сто па при вред ног раз во ја, ши ре ње сло бод ног 
тр жи шта и по ве ћа ње оби ма свет ске тр го ви не. Оства ре ње на ве де них ци ље ва 
спољ не по ли ти ке САД је si ne qua non по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти. 

„Сред ства се кре ћу у ши ро ком ра спо ну, од вој них, пре ко еко ном ских, до иде-
о ло шко-про па ганд них. Ако се про тив ни ци но вог свет ског по рет ка не мо гу про па-
ган дом убе ди ти у њи хо ву мо рал ну ис прав ност, на сту па ју еко ном ска сред ства, ко ја 
мо гу би ти у об ли ку пот ку пљи ва ња, уце њи ва ња, изо ла ци је, санк ци ја... Тек на кра ју, 
ако се и она по ка жу не де ло твор ним, на сту па ју вој на сред ства, у ви ду прет ње, а по 
по тре би и не по сред не упо тре бе си ле“ (Ђор ђе вић–Тра па ра 2017: 33). 

Без об зи ра на су пре ма ти ју ме ђу на род ног пра ва у од но су на на ци о нал но, 
си стем ски про блем ме ђу на род ног јав ног пра ва је из о ста нак ин сти ту ци о на ли зо-
ва не санк ци је, ко јом би се ка жња ва ла ин тер на ци о нал на про ти прав на по на ша ња. 

Ме ђу на род ни пра во суд ни си стем укљу чу је фор мал но прав но не по ве за-
не си сте ме суд ског на чи на ре ша ва ња спо ро ва на ме ђу на род ном пла ну и ни је 
нор ми ран је дин стве ним прав ним ак том (Ђа јић 2004: 39–43).

Ме ђу на род ни су до ви су ре гу ли са ни ауто ном но и не за ви сно је дан од 
дру гог и основ но је пра ви ло да из ме ђу њих не по сто је ве зе уза јам ног при-
зна ња и де ло ва ња, што пред ста вља за ни мљи ву по ја ву с об зи ром на тен ден-
ци ју по ве ћа ња бро ја суд ских ин сти ту ци ја (Ђа јић 2012: 23).

Хи по те за да је ме ђу на род но суд ство не до вољ но раз ви је но и да је у осно-
ви фа кул та тив но и да нас је при сут на у на уч ној те о ри ји, прем да мно го ма ње 
не го у пр вим го ди на ма ере мул ти ла те ра ли зма. До ду ше, тен ден ци ја фор-
ми ра ња но вих ме ђу на род них су до ва по след њих де це ни ја два де се тог ве ка 
ство ри ла је но ве фо ру ме ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва суд ским пу тем, 
али још увек ни је из гра ди ла цен тра ли зо ван си стем ме ђу на род ног су до ва ња 
(Авра мо вић–Мар ко вић 2017: 440).

Оту да, це ни мо као ис прав ну тврд њу да „до са да шња прак са осни ва ња и 
ме ђу на род них су до ва ња, као и тре нут но ста ње ме ђу на род них од но са, по ка-
зу ју да је из град ња цен тра ли зо ва ног си сте ма и хи је рар хиј ско устрој ство ме-
ђу на род ног пра во су ђа прак тич но не мо гу ће“ (Char neu 1999: 698).

И у пе ри о ду не по сред но по фор ми ра њу Ује ди ње них на ци ја број ака та 
ко ји ма су кр ше на ме ђу на род на прав на пра ви ла био је ве лик, али је ка зне на 
санк ци ја, по пра ви лу, из о ста ја ла. Ни ко ни је од го ва рао за зло чи не у ра ту на 
Ко реј ском по лу о стр ву, иако је су коб био ду го тра јан, број људ ских жр та ва и 
зло чи на ве лик, а ин тен зи тет су ко ба је пре тио да пре ра сте у Тре ћи свет ски 
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рат. Ин тер вен ци ја Сје ди ње них Др жа ва у Ви јет нам ском ра ту зна чи ла је вој-
ну им пе ри ја ли стич ку ин тер вен ци ју ко ју је од ли ко ва ла ме ђу на род на про тив-
прав ност, на ру ша ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и број ни зло чи ни. 

Ни рат на Ко реј ском по лу о стр ву ни Ви јет нам ска ору жа на епо пе ја ни-
су за по сле ди цу има ле утвр ђи ва ње ни кри вич не ни гра ђан ске од го вор но сти 
др жа ва од го вор них за по вре де ко гент них ме ђу на род них прав них нор ми, па 
је по ред утвр ђи ва ња кри вич не од го вор но сти из о ста ла и на кна да про у зро ко-
ва не ште те. Ме ђу на род на прав да оста ла је сле па и на ци вил не жр тве про у-
зро ко ва не ору жа ним на па ди ма САД на Ав га ни стан, у два на вра та на Ирак и 
НА ТО бом бар до ва ње Ср би је и Цр не Го ре у про ле ће 1999. го ди не. Ру ше ње 
ку ла Свет ског тр го вин ског цен тра у Њу јор ку 11. сеп тем бра 2001. био је по-
вод за агре си ју на Ав га ни стан, али и за про мо ви са ње стра те ги је об ра чу на са 
свим др жа ва ма „из во зни ца ма те ро ри зма“. По вод за на пад на Ирак и оба ра-
ње с вла сти Са да ма Ху се и на би ла је ни кад до ка за на тврд ња да Ирак про из-
во ди ору жи је за ма сов но уни ште ње. По сле ди ца про тив прав не ин тер вен ци је 
је ра зо ре на зе мља, не ко ли ко сто ти на хи ља да жр та ва, ме ђу ко ји ма и огро ман 
број ци вил ног ста нов ни штва, уни ште на при вре да и на ста нак Ислам ске др-
жа ве. Суд ски епи лог на ме ђу на род ном ни воу је из о стао, као и прав да као 
вр хун ска ин тер на ци о нал на и прав на вред ност са вре ме не ци ви ли за ци је. 

Слич ну суд би ну до жи ве ли су и Ли би ја и Си ри ја у окви ру ме ђу на род не 
ак ци је „уво ђе ња де мо кра ти је“, кроз ру ше ње ак ту ел них ауто крат ских ре жи ма 
ору жа ном ме ђу на род ном ин тер вен ци јом, али без ман да та Са ве та без бед но-
сти УН. Ин те рес за пад них др жа ва иг но ри сао је или за ме нио основ не по-
сту ла те ме ђу на род ног пра ва но во ком по но ва ним сте ре о ти пи ма гра де ћи на 
тај на чин прав не те ме ље ко ји оправ да ва ју њи хов ин тер вен ци о ни зам и вр ше 
ин стру мен та ли за ци ју ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

„Прак ти ку ју ћи по ли ти ку нео ли бе рал ног ин тер вен ци о ни зма – и то у еко ном-
ској, по ли тич кој, дру штве ној али и прав ној сфе ри – САД и ЕУ на сто ја ле су да из-
бри шу прин ци пи јел ност и нор ма тив ност. У ис пу ње њу те за цр та не ли ни је на ко јој 
све по ста је до зво ље но сва ка ко су би ле ви ше не го до бро до шле све пост мо дер не 
ре ла ти ви за ци је у ко ји ма се, се ћа мо се, го во ри ло о рас та ка њу су ве ре ни те та као већ 
пре ва зи ђе не ка те го ри је, као уоста лом и о то ме да је све ствар ин тер пре та ци је и да 
исти не не ма“ (Ко ље вић 2018). 

У том кон тек сту ин стру мен та ли зу је се де лат ност ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја и њи хо вих ор га на и ста вља ју у функ ци ју хе ге мо на но вог свет ског по-
рет ка. Зна че ње основ них на че ла про мо ви са них По ве љом Ује ди ње них на ци ја, 
по пут су ве ре не јед на ко сти, не ин тер вен ци је, те ри то ри јал ног ин те гри те та, 
мир ног ре ша ва ња спо ро ва и не ме ша ња у уну тра шње ства ри др жа ва се ре ла-
ти ви зу је, а екс пан зи о ни стич ке ин тер вен ци је прав да ју „пра вом на ху ма ни тар-
ну ин тер вен ци ју“, „бри гом за људ ска пра ва“ и „од го вор но шћу за за шти ту“. 



Ненад М. Аврамовић и Марко М. Станковић206

На сре ћу, пе ри од уни по лар не до ми на ци је САД у ме ђу на род ним од но-
си ма сла био је са еко ном ском и вој ном кон со ли да ци јом Ру ске Фе де ра ци је 
и ра стом при вред ног и сва ког дру гог ути ца ја нај мно го људ ни је зе мље све-
та – Ки не, ко ји се на фор мал ном пла ну ис по ља ва кроз од лу чи ва ње у Са ве ту 
без бед но сти УН, а и прак тич ном по сту па њу кроз при вред не и вој не евро а-
зиј ске ин те гра ци је и про јек те. Оту да и при мер вој не ин тер вен ци је НА ТО 
али јан се на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју 1999. па, по том, про гла ше ње не-
за ви сно сти Ко со ва, са ве то дав но ми шље ње Ме ђу на род ног су да прав де УН 
и ак ту ел ни пре го во ри илу стра тив но по твр ђу ју те зу кре та ња ме ђу на род них 
од но са од уни по лар ног де тер ми ни зма ка мул ти ла те рал ној про јек ци ји.

ХУ МА НИ ТАР НА ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈА  
И КО СОВ СКИ ПРЕ СЕ ДАН

Вој на агре си ја НА ТО са ве за на СР Ју го сла ви ју 1999. го ди не екла тан тан 
је при мер на ру ша ва ња свих основ них прин ци па ме ђу на род ног пра ва уста-
но вље них По ве љом Ује ди ње них на ци ја, Хел син шким до ку мен том из 1975. 
го ди не, Же нев ским кон вен ци ја ма из 1949, али и Ва шинг тон ским уго во ром 
ко јим је 1949. осно ван НА ТО, као вој ни од брам бе ни са вез де мо крат ских 
др жа ва. За ле ги ти ми тет вој не ин тер вен ци је би ла је нео п ход на од лу ка Са-
ве та без бед но сти УН за ко ју ни су има ле са гла сност Ру си је и Ки не као стал-
них чла ни ца, а не же ле ћи да ри зи ку ју ве то, прав ни основ је тре ба ло про на ћи 
на дру ги на чин. Кри зу на Ко со ву је тре ба ло ме диј ски и прав но пред ста ви ти 
кроз ви зу ру евро а тлант ских др жа ва. 

Став ме ђу на род не за јед ни це де фи ни сан је де лом Ре зо лу ци јом 1199 где 
је кри за на Ко со ву и Ме то хи ји пред ста вље на као „прет ња ми ру и си гур но-
сти у ре ги о ну“, што је НА ТО пак ту био по ли тич ко-прав ни на ра тив на ко ме 
ће да гра ди, уз ме диј ско спи но ва ње, прав ни основ за упо тре бу си ле. A он је 
на ђен, као и мно го пу та ра ни је, у ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји, тј. ору жа ној 
агре си ји ко ја је би ла нео п ход на ра ди за шти те ал бан ског ста нов ни штва од 
на вод не срп ске ре пре си је у ју жној срп ској по кра ји ни Ко со во и Ме то хи ја. 
Да кле, лајт мо тив ору жа не ин тер вен ци је НА ТО-а, за свет ску јав ност, би ло 
је ма сов но кр ше ње људ ских пра ва ал бан ске по пу ла ци је на Ко со ву, док су 
ствар ни раз ло зи ле жа ли у ге о по ли тич ким, еко ном ским, те вој ним ин те ре си-
ма САД и ње них са те ли та.

„У ствар но сти су по је ди не зе мље нај пре фи нан сиј ски, ору жи јем, опре мом и 
на дру ге на чи не по ма га ле ства ра ње и ак тив но сти тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со-
ва (УЧК), да би за тим од го вор срп ских сна га без бед но сти на број не те ро ри стич ке 
ак те при пад ни ка те ор га ни за ци је про гла си ле за те рор срп ских вла сти над ал бан-
ским ста нов ни штвом“ (Кри во ка пић 2010: 341).
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На рав но, из град ња прав не кон струк ци је ко ја тре ба да оправ да по на ша ње 
су прот но основ ним прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва и пру жи по др шки ин-
тер вен ци ји НА ТО али јан се у Ју го сла ви ји, сво је по кло ни ке има ла је и у прав-
ној док три ни др жа ва ко је су уче ство ва ле у „ху ма ни тар ној ин тер вен ци ји“. 

Та ко Ми ри јам на во ди да УН ни ка да ни су осу ди ле ак ци ју НА ТО-а као 
не ле гал ну, што пред ста вља пре ћут но одо бра ва ње ин тер вен ци је. По ред то га, 
он на во ди да су фи нал ни пре го во ри о ми ру из ме ђу НА ТО-а и Ју го сла ви је во-
ђе ни и окон ча ни под окри љем УН и да су НА ТО тру пе при сут не на Ко со ву 
под по кро ви тељ ством ове свет ске ор га ни за ци је. Ми ри јам на осно ву тих ве за 
НА ТО-а и УН за кљу чу је да су, од су ством би ло ка квог осу ђу ју ћег од го во ра, 
Уједињенe на ци је при хва ти ле НА ТО ин тер вен ци ју (Mer ri am 2001: 152).

И он као и Ди пи све сни су мањ ка во сти ле гал но сти од лу ке о ин тер вен-
ци ји НА ТО-а у СР Ју го сла ви ји, па Ди пи сма тра да је она би ла ва лид на са 
су штин ске стра не, а де фект на са фор мал не. По ње му, ци ље ви вој не ин тер-
вен ци је су би ли у скла ду са нај о снов ни јим прин ци пи ма ме ђу на род ног ху ма-
ни тар ног пра ва и људ ских пра ва, али, на су прот то ме, фор мал на ва лид ност 
ак ци је је очи глед но нео др жи ва јер је пред у зе та из ван окви ра уста но вље них 
гла вом VII По ве ље УН. Ди пи за кљу чу је да ак ци ја НА ТО-а, без об зи ра на 
про це ну ње не ле гал но сти, ја сно по ка зу је сла бље ње си сте ма ко лек тив не без-
бед но сти и Ује ди ње них на ци ја (Du puy 2000: 27).

Тач но је, на и ме, да су људ ска пра ва ин тер на ци о на ли зо ва на, али ни је дан 
ме ђу на род ни уго вор, ко ји их ре гу ли ше, не до пу шта упо тре бу ору жа не си-
ле у слу ча ју по вре де тих пра ва. Шта ви ше, По ве ља Ује ди ње них на ци ја, као 
основ ни акт ме ђу на род ног пра ва са др жи за бра ну упо тре бе си ле и прет ње 
си лом (члан 2 (4) По ве ље), а ху ма ни тар на ин тер вен ци ја у Ју го сла ви ји је би-
ла не ле гал на упо тре ба си ле. Ако се то ме до да и ко ри шће ње ка сет них бом би, 
бом би са оси ро ма ше ним ура ни ју мом и број не ци вил не ме те, он да као про-
дукт не за ко ни те ин тер вен ци је има мо и рат не зло чи не. 

Да би уни ла те рал на ху ма ни тар на ин тер вен ци ја по ред мо рал не ди мен-
зи је (за шти та људ ских пра ва), до би ла и не ку вр сту ле ги ти ми те та, у чин агре-
си је тре ба ло је уву ћи што ви ше зе ма ља, а исто вре ме но из вр ши ти и гло бал-
ну ме диј ску са та ни за ци ју Ср би је и СР Ју го сла ви је. Про је кат је ре а ли зо ван 
пре ко НА ТО са ве за и на тај на чин је кроз ме ђу на род ну прак су за по че то 
ре де фи ни са ње ме ђу на род но прав ног по рет ка, а по ли ти ка си ле у дру ги план 
ста ви ла си лу ме ђу на род ног пра ва. Ра ди спро во ђе ња стра те ги је вој не екс пан-
зи је Сје ди ње ним Др жа ва ма је био по тре бан пре се дан ору жа не ин тер вен ци-
је без са гла сно сти Са ве та без бед но сти, а на ба зи уни по ла ри зма прав да ног 
ху ма ни тар ним раз ло зи ма, ко ји ће пре ра сти у суп си ди јар но прав но на че ло. 

Не по сред на по сле ди ца НА ТО ин тер вен ци је на СР Ју го сла ви ју би-
ла је по ти ски ва ње вла сти др жа ве са те ри то ри је Ко со ва чи ме је, прак тич-
но, на ру шен те ри то ри јал ни ин те гри тет и по ли тич ка не за ви сност зе мље.  
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Уни ла те рал на ху ма ни тар на ин тер вен ци ја про из ве ла је низ фак тич ких и 
прав них по сле ди ца, до дат но де ро ги ра ла др жав ну су ве ре ни тет и иона ко 
не кон зи стен тан ме ђу на род ни прав ни по ре дак учи ни ла још не си гур ни јим. 
Прем да је укљу чи ва ње Са ве та без бед но сти, ко ји је Ре зо лу ци јом 1244 прак-
тич но при хва тио по сле ди це ин тер вен ци је, био по ку шај евро а тлан сти ста да-
ва ња еx post ле га ли те та агре си ји, текст Ре зо лу ци је то не по твр ђу је. Она нас 
„вра ћа на зад на за бра ну упо тре бе си ле из чла на 2(4) По ве ље и да она не са-
др жи ни ка кав по ку шај ле га ли за ци је упо тре бе си ле ко ји се де сио пре ње ног 
усва ја ња“ (Gol dland–Deb bas 2000: 375).

„Ни одо бре ње Са ве та без бед но сти да се сна ге КФОР-а рас по ре де на 
Ко со ву не мо же пред ста вља ти ре тро ак тив ну ле га ли за ци ју НА ТО бом бар-
до ва ња“ (Whi te 2000: 32). Иако је за кљу че ње Вој но-тех нич ког спо ра зу ма, 
по зна тог као Ку ма нов ски спо ра зум, све до чан ство о вре ме ну до ми на ци је 
по ли ти ке си ле у гло бал ним од но си ма, Ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти 1244 
на ста ла је као кон сен зус ин те ре са не са мо Са ве та, већ и др жа ва Г-8, Европ-
ске уни је и НА ТО са ве за. Што је нај ва жни је, и по ред чи ње ни це да сна ге 
КФОР-а одр жа ва ју мир и без бед ност на Ко со ву, те ри то ри јал ни ин те гри-
тет и су ве ре ни тет СР Ју го сла ви је се ни јед ног тре нут ка не до во ди у пи та-
ње. Та ко ђе, Ре зо лу ци ја СБ УН 1244 је пред ви де ла да Ко со во и Ме то хи ја 
бу ду под упра вом Ује ди ње них на ци ја и да би ло ка кво ре ше ње ста ту са ју жне 
срп ске по кра ји не не мо же да бу де без кон сен зу са обе стра не и уз одо бре ње  
Са ве та без бед но сти.

НЕ ЗА ВИ СНОСТ И СА ВЕ ТО ДАВ НО МИ ШЉЕ ЊЕ

То, ме ђу тим, ни је сме та ло при вре ме ним ко сов ским ор га ни ма да 17. фе-
бру а ра 2008. про гла се не за ви сност ју жне срп ске по кра ји не. Да је та од лу ка 
уса гла ше на са ме ђу на род ним „мен то ри ма“ и пред ста вља ге о по ли тич ки кон-
ти ну и тет стра те ги је НА ТО-а на Бал ка ну, ма ни фе сту је и по да так да су све 
зе мље Квин те1 у пр ва три да на од про гла ше ња не за ви сно сти до не ле од лу-
ке о при зна њу Ко со ва као не за ви сне др жа ве. То што је акт ме ђу на род ног 
при зна ња не за ви сно сти у су прот но сти са Ре зо лу ци јом СБ 1244, за ко ју су 
гла са ле САД, Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја као стал не чла ни це Са ве та без-
бед но сти, са мо го во ри у при лог њи хо ве по ли тич ке (не)ко рект но сти.

У на ме ри да за у ста ви ши ре при зна ње са мо про гла ше ног Ко со ва, Ср-
би ја је по кре ну ла по сту пак за из гла са ва ње ре зо лу ци је пред Ге не рал ном 
скуп шти ном УН, ко јом би се од Ме ђу на род ног су да прав де УН за тра жи-
ло са ве то дав но ми шље ње о прав ној ва лид но сти од лу ке о са мо про гла ше њу  

1 Земље Квинте чине: Сједињене Америчке Државе, Велика Британија, Француска, Ита-
лија и Немачка.
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ко сов ске не за ви сно сти. За хва љу ју ћи ин тен зив ној де лат но сти срп ске ди пло-
ма ти је, Ге не рал на скуп шти на је кра јем 2008. из гла са ла ре зо лу ци ју ко јом је 
од Ме ђу на род ног су да прав де, сход но чла ну 65 Ста ту та Су да, за тра жи ла 
са ве то дав но ми шље ње о сле де ћем пи та њу: „Да ли је јед но стра на де кла ра-
ци ја не за ви сно сти при вре ме них ин сти ту ци ја са мо у пра ве Ко со ва у скла ду 
са ме ђу на род ним пра вом?“ 

Тек по об ја вљи ва њу са ве то дав ног ми шље ња Су да схва ће на је сва мањ-
ка вост ло ше фор му ли са ног пи та ња на ко је је Суд од го во рио стро го фор-
мал но у окви ри ма де фи ни са ног зах те ва. Суд је у осно ви од лу чио ка ко 
оп ште ме ђу на род но пра во не са др жи при ме њи ву за бра ну про гла ше ња не-
за ви сно сти, Де кла ра ци ја о не за ви сно сти од 17. фе бру а ра 2008. не на ру ша ва 
оп ште ме ђу на род но пра во и не по вре ђу је Ре зо лу ци ју 1244 (1999) ни ти на-
ру ша ва Устав ни оквир ко ји је про пи сао спе ци јал ни пред став ник Ге не рал-
ног се кре та ра УН.

Од сво је до след но сти да оста не у окви ри ма под не тог зах те ва Суд је 
од у стао ка да је тре ба ло утвр ди ти иден ти тет тво ра ца Де кла ра ци је, ко ји су 
на осно ву под не тих до ку ме на та би ли не спор ни. На и ме, „у из ве шта ју Ге не-
рал ног се кре та ра Са ве ту без бед но сти УН од 28. мар та 2008. да је „Скуп-
шти на Ко со ва одр жа ла сед ни цу то ком ко је је усво ји ла Де кла ра ци ју о не за-
ви сно сти, ко јом се про гла ша ва да је Ко со во не за ви сна и су ве ре на др жа ва“ 
(Uni ted Na tion doc. S/2008/211, pa ra. 3) (Ча во шки 2010). То на по сре дан 
на чин по твр ђу је и увод ни део Де кла ра ци је о не за ви сно сти „Са зва на на ван-
ред ном са стан ку 17. фе бру а ра 2008. у При шти ни, глав ном гра ду Ко со ва“ 
(Де кла ра ци ја 2018).

„Уоста лом, сам Суд на во ди да су ’при ли ком отва ра ња за се да ња 17. фе бру а ра 
2008, на ко јем је усво је на Де кла ра ци ја о не за ви сно сти, пред сед ник Скуп шти не и 
пре ми јер спо ме ну ли Скуп шти ну Ко со ва и Устав ни оквир’ (sec. 104), што је по се-
би ра зу мљи во јер су ова два ви со ка зва нич ни ка си гур но зна ла чи је за се да ње и у ком 
слу жбе ном свој ству по сту па ју. Чак Суд на во ди да се син таг ма ’Скуп шти на Ко со ва’ 
на ла зи у пре во ду ове Де кла ра ци је на ен гле ски и фран цу ски је зик ко ју су ко смет ски 
зва нич ни ци до ста ви ли Ге не рал ном се кре та ру УН. И ма да су се Ар ба на си си гур но 
ве о ма тру ди ли да тач но пре ве ду из вор ни текст Де кла ра ци је на ал бан ском, Суд је 
не са мо по сум њао у ис прав ност пре во да на ен гле ски и фран цу ски, не го је чак утвр-
дио да он ни је ве ро до сто јан“ (Ча во шки 2010).

На осно ву све га из не тог Суд је из гра дио кон струк ци ју по ко јој твор-
ци Де кла ра ци је о не за ви сно сти ни су де ло ва ли у свој ству при вре ме них ор-
га на са мо у пра ве, јер у том слу ча ју не би мо гли да из гла са ју не за ви сност и 
де ло ва ли би су прот но Ре зо лу ци ји 1244 Са ве та без бед но сти. По ми шље њу 
Су да твор ци Де кла ра ци је ни су би ли по сла ни ци Скуп шти не не го пред-
став ни ци на ро да Ко со ва, ко ји су од лу ку до не ли ван окви ра при вре ме-
не ад ми ни стра ци је, што ни је су прот но ни јед ном при ме њи вом прин ци пу  
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ме ђу на род ног пра ва. Ин те ре сан то је да је са став „де мо крат ски иза бра них 
ли де ра на ро да Ко со ва“, ко ји је до нео Де кла ра ци ју, од ре ђен из бор ним ре-
зул та том од 17. фе бру а ра 2007. го ди не. 

За из не то са ве то дав но ми шље ње Су да гла са ло је 10, а про тив ње га че ти ри 
су ди је, док су ди ја из Ки не ни је гла сао. Од лу ку су по др жа ли су ди је из Си је ра 
Ле о неа, Јор да на, Сје ди ње них Др жа ва, Не мач ке, Фран цу ске, Но вог Зе лан да, 
Со ма ли је, Ве ли ке Бри та ни је и Мек си ка, тј. зе ма ља ко је су при зна ле не за ви-
сност Ко со ва, из у зев Мек си ка. Про тив од лу ке су гла са ле су ди је из Ру си је, 
Бра зи ла, Сло вач ке и Ма ро ка, да кле др жа ва ко је ни су при зна ле не зви сност 
Ко со ва. Ин те ре сант но је, иако суд ство уоп ште, а ме ђу на род но по себ но, сло-
ви за ви со ко мо рал ну и не за ви сну про фе си ју, да су прав на об ра зло же ња са-
ве то дав ног ми шље ња би ла у ди рект ној ко ре ла ци ји са по ли тич ким од лу ка ма 
зе ма ља из ко јих де ли о ци прав де до ла зе. Са ве то дав но ми шље ње Ме ђу на род ног 
су да прав де, са по ли тич ког аспек та, је прав на ре флек си ја ге о по ли тич ког уни-
ла те ра ли зма САД и њи хо вих са ве зни ка и са те ли та. Са дру ге стра не, из дво је но 
ми шље ње че ти ри су ди је из раз је ра сту ћег мул ти по ла ри зма, али и ко смо по лит-
ског ту ма че ња ме ђу на род ног пра ва кроз при зму на ци о нал них ин те ре са.
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UNIPOLARISM AND INTERNATIONAL LAW

Sum mary

With the end of the Cold War, the world power of the great powers is emerging and the 
United States assumes the role of a world order hegemon. Existing international legal order, 
despite attempts to reform, does not follow the changes in contemporary international relations. 
Unilateral imposition of global solutions is often deteriorated by the complex system of formal 
legal decision making, and the bearers of the new world order are “forced” to interpret inter-
national acts in accordance with their national interests. In order to achieve their geopolitical 
and economic interests, the instrumentalisation of international institutions and their organs is 
carried out. If ideological marketing opponents of the new world order do not believe the moral 
correctness of the decision of the globalists towards them, the means of economic coercion, 
sanctions, threats, and also the direct armed force are applied to them.

Limited military interventions at the time of bipolarism are justified by ideological reasons, 
and today’s liberal expansionist, which are most often carried out under the leadership of the 
NATO alliance led by the United States, “the right to humanitarian intervention,” “the care of 
human rights” and the “responsibility for protection”. The significance of the basic principles 
prescribed by the Charter of the United Nations, such as sovereign equality, non-interference, 
territorial integrity, peaceful resolution of disputes and non-interference in internal matters, is 
relativized and disagreed, and “promotion of democracy” and “protection of human rights” puts 
it to the fore.

The NATO military alliance’s aggression against FR Yugoslavia in 1999 is an ancestral 
example of violating of all the basic principles of international law. The crisis in Kosovo was sup-
posed to be presented in media and legal-political way through the vision of Euro-Atlantic states 
and in that way to ensure international legitimacy. The unilateral humanitarian armed interven-
tion of the NATO alliance in FR Yugoslavia, without the consent of the Security Council, re-
sulted in a violation of the territorial integrity and independence of the country, and the already 
inconsistent international legal order made it even more insecure. The Advisory Opinion of the 
International Court of Justice was in line with the political position of unilateral hegemony and 
its satellites, not in the spirit of the fundamental principles of international law.

Key words: international law, sovereignty, unilateralism, International Court of Justice, 
NATO, humanitarian intervention, Kosovo, advisory opinion, unilateralism.
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