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ШТА СЕ КРИ ЈЕ ИЗА  
ДУ А ЛИ СТИЧ КО-МО НИ СТИЧ КЕ ДЕ БА ТЕ  

У МЕ ЂУ НА РОД НОМ ПРА ВУ?

Сажетак:Рас пра ва о од но су уну тра шњег и ме ђу на род ног пра ва тра-
је ве о ма ду го и још увек је ак ту ел на. Вре ме ном, ова рас пра ва је уоб ли че на у 
два те о риј ска схва та ња и об ја шње ња овог од но са ко ји се у прав ној на у ци 
ма ни фе сту је кроз мо ни стич ко-ду а ли стич ку де ба ту. Упр кос то ме што су 
нам по став ке ове две те о ри је по зна те, чи ни се да је до дат но ба вље ње ар-
гу мен та ци јом ко ја се у овој рас пра ви ну ди, ве о ма ва жно. На ро чи то и због 
то га, што сма тра мо, да јед на од ове две те о ри је, а то је она ко ја за сту па 
ду а ли стич ки при ступ, не ма сво је уте ме ље ње са мо у пра ву. На про тив, чи ни 
се да су ар гу мен ти ко је ну ди са мо по ку ша ји, да се под пла штом на из глед 
прав не ар гу мен та ци је, оправ да онај кон цепт схва та ња ме ђу на род ног пра-
ва, ко ји за пра во зна чи ње го ву не га ци ју. Ово на ро чи то ако се по став ке ду а-
ли зма ста ве у од нос са са вре ме ним ме ђу на род ним пра вом и са вре ме ним 
схва та њем др жав ног су ве ре ни те та. Сто га сма тра мо да до дат ни осврт 
на ову про бле ма ти ку мо же би ти ко ри стан. Из ме ђу оста лог и за то, што 
са раз во јем ме ђу на род ног пра ва и про ши ри ва њем деј ства ње го вих нор ми 
на од но се ко је те нор ме ра ни је ни су ре гу ли са ле, ова рас пра ва би ва из но ва 
ак ту е ли зо ва на. 

Кључнеречи: мо ни зам, ду а ли зам, ме ђу на род но пра во, су ве ре ни тет. 

1. УВОД

Те о риј ска де ба та о од но су из ме ђу уну тра шњег и ме ђу на род ног пра ва још 
увек је при сут на. До бро је по зна то да се у те о ри ји од нос уну тра шњег и ме-
ђу на род ног пра ва, углав ном по ку ша ва об ја сни ти кроз су коб два су прот на 
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схва та ња: мо ни зма и ду а ли зма.1 Ова два раз ли чи та те о риј ска ста ва или уче ња 
ни су са мо прав не кон струк ци је или чи сти схо ла стич ки при сту пи ме ђу на род-
ном пра ву као та квом, већ у се би кри ју и раз ли чи то идеј но или по ли тич ко 
по ре кло.2 Не сум њи во је да се да нас ме ђу на род но пра во ба ви пи та њи ма ко ја 
су не ка да би ла у ис кљу чи вој над ле жно сти др жа ва. То за ди ра ње ме ђу на род ног 
пра ва у до мен оно га што се не ка да сма тра ло на ци о нал ним,3 у из ве сном сми-
слу ства ра страх од то га, да би та кво де ло ва ње ме ђу на род ног пра ва мо гло да 
угро зи др жав ну су ве ре ност. Овај страх при су тан је ка ко код ма лих та ко и код 
ве ли ких и моћ них др жа ва. Ма ле и сла бе др жа ве сма тра ју, да се под пла штом 
ме ђу на род ног пра ва на ме ће во ља ве ли ких, док се ве ли ке др жа ве са по до зре-
њем од но се спрам ме ђу на род ног пра ва сма тра ју ћи да им, на че ло су ве ре не 
јед на ко сти др жа ва, оне мо гу ћа ва при род ни при мат ко је би, ка ко сма тра ју, 
тре ба ле да има ју у ме ђу на род ној за јед ни ци у ви ду, ка ко то не ки ау то ри де-
фи ни шу, „ле га ли зо ва не хе ге мо ни је“.4 Иа ко је овај опор ту ни зам др жа ва са мо 
је дан од чи ни ла ца за што је овај те о риј ски спор оп стао као отво ре но пи та ње 
у ме ђу на род ном пра ву, он се у су шти ни сво ди на рас пра ву о „од но су сна га“ 
уну тра шњег и ме ђу на род ног пра ва, од но сно, ба ви се пи та њем: ко јем од ова 
два си сте ма прав них нор ми (под усло вом да при хва ти мо овај ду а ли зам нор ми) 
тре ба да ти пред ност? „Ако се др жи мо мо ни стич ке шко ле, он да би тај од нос 
био ре шен са мом кон цеп ци јом мо ни зма, тј. уну тра шње пра во мо ра ло би се 
са о бра зи ти ме ђу на род ном пра ву као ви шој нор ми и оно би ва жи ло са мо уко-
ли ко је са гла сно с тим нор ма ма“.5 У мо ни стич кој кон цеп ци ји, нор ме ме ђу на-
род ног и уну тра шњег пра ва не при па да ју раз ли чи тим прав ним си сте ми ма и 
не ма ју раз ли чи ту при ро ду, оне са мо има ју раз ли чи ту прав ну сна гу. У мо ни зму, 
нор ма ме ђу на род ног пра ва, увек је над ре ђе на на ци о нал ној нор ми у слу ча ју 
да до ђе до њи хо ве кон ку рен ци је од но сно су ко ба. Обрат но, уко ли ко би смо се 
др жа ли по став ке ко ју нам ну ди ду а ли зам, он да би нор ме ме ђу на род ног и уну-
тра шњег пра ва за пра во пред ста вља ле два одво је на прав на си сте ма, ме ђу соб-
но не за ви сна, ко ја ре гу ли шу пот пу но раз ли чи те обла сти и има ју пот пу но 
раз ли чи те из во ре.6 У слу ча ју евен ту ал ног су ко ба нор ми ова два раз ли чи та 
по рет ка, пред ност се да је нор ми уну тра шњег пра ва. 

1 О то ме: Ро до љуб Етин ски, Ме ђу на род но јав но пра во, Прав ни фа кул тет: Цен тар за из да-
вач ку де лат ност, Но ви Сад 2007, 73. 

2 Сми ља Авра мов, Ми лен ко Кре ћа, Ме ђу на род но јав но пра во, Са вре ме на ад ми ни-
стра ци ја, Бе о град 2001, 37. 

3 Ви де ти о то ме: Бер на дет И. Бор даш, „Раз вој ме ђу на род ног при ват ног пра ва Уни је 
у слу жби оства ри ва ња ње них ци ље ва“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 
(Збор ник ра до ва ПФНС) 4/2016, 1384. 

4 О то ме: Ga ri Simp son, Ve li ke si le i od met nič ke dr ža ve, Be o grad ski cen tar za ljudks pra-
va, Be o grad 2006, 25-371. 

5 Mi lan Bar toš, Me đu na rod no jav no pra vo: I Knji ga, Kul tu ra, Be o grad 1954, 37. 
6 Hans Kel sen, Prin ci ples of In ter na ti o nal Law, Re in hart&Com pany, New York 1959, 404. 
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2. ДУ А ЛИ СТИЧ КО-МО НИ СТИЧ КЕ ДЕ БА ТА  
И ЊЕ НА АК ТУ ЕЛ НОСТ

Иа ко нам је на ме ра да под се ти мо да је це ла рас пра ва на не ки на чин 
ве штач ки по ста вље на те да ду а ли стич ки при ступ не ма упо ри ште у пра ву, 
ако уоп ште при хва ти мо као исти ни ту по став ку да са вре ме но ме ђу на род но 
пра во уоп ште по сто ји, до дат но се по за ба ви ти пи та њем од но са уну тра шњег 
и ме ђу на род ног пра ва ипак је ва жно. И то не са мо због то га што је ово пи-
та ње још увек ак ту ел но, не го и због, ка ко то ис ти че про фе сор Да ни ло Ба ста: 
„љу те бор бе из ме ђу не по мир љи вих ми шље ња ка да је у да на шњој си ту а ци ји 
о том од но су реч“.7 

Пре не го што да мо ар гу мен те за тврд њу ко ју смо из не ли, же ли мо да 
нај пре под се ти мо на не ке вр ло ва жне по ла зне осно ве ко је у ко нач ни ци и 
усме ра ва ју це лу ду а ли стич ко-мо ни стич ку де ба ту. Нај пре, те за да су уну-
тра шње и ме ђу на род но пра во два одво је на прав на си сте ма, по ти че из де ла 
док три не ко ја ме ђу на род ном пра ву уоп ште по ри че објек тив ну прав ну при-
ро ду, од но сно, мо гућ ност да мо же оба ве зи ва ти без са гла сно сти оног ко тре-
ба да се оба ве же. Ду а ли стич ку те о ри ју ка рак те ри ше став да ме ђу на род но 
пра во не оба ве зу је др жа ву уко ли ко се она не из ја сни да при хва та пра ви ло 
ме ђу на род ног пра ва. Ка ко је ме ђу на род на нор ма не оба ве зу је све док то др-
жа ва не же ли, та ко је та нор ма не мо ра оба ве зи ва ти чак ни у си ту а ци ји ка да 
др жа ва при ста не да бу де оба ве за на. Ка ко се у ко ор ди на та ма ду а ли стич ке 
кон цеп ци је др жа ва ја вља као ен ти тет ко ји не тр пи хи је рар хи ју, то по што ва-
ње пра ви ла на ко ја се др жа ва оба ве за ла по ста је не из ве сна окол ност за ко ју 
ни ко не мо же да ти га ран ци је. Овај па ра докс при ме тио је и Гу став Рад брух 
у ма е страл ној ди ле ми ко јом се илу стру је јед на го то во ап сурд на си ту а ци ја 
до ко је нас до во ди ду а ли стич ка те о ри ја. Он то чи ни на сле де ћи на чин:

„Ако ни ка ква ви ша нор ма не оба ве зу је мо ју да на шњу во љу мо јом ју че-
ра шњом во љом, он да се не мо же об ја сни ти за што она мо ра би ти об ве за на 
њо ме“.8

Овај па ра докс се мо же ја ви ти са мо у кон цеп ци ји ко ја ис кљу чу је мо гућ-
ност да из над др жа ве мо же ста ја ти прав ни по ре дак ви ши од ње. Ду а ли стич ки 
кон цепт је сто га са мо ло ги чан из да нак иде је о ап со лу ти за ци ји др жав не су-
ве ре но сти и у окви ру тог кон цеп та, та иде ја по ку ша ва да бу де об ја шње на и 
бра ње на прав ним раз ло зи ма. Ка ко се ду а ли стич ка те о ри ја на сла ња на иде ју 
о при стан ку др жа ве да бу де ве за на пра ви лом ко је је ди но на тај на чин за др жа-
ву мо же и по сто јати као пра во ко је је оба ве зу је, то се це ла кон струк ци ја 

7 Да ни ло Н. Ба ста, „Сло бо дан Јо ва но вић и Ханс Кел зен“, Ана ли Прав ног фа кул те та 
у Бе о гра ду (Ана ли ПФБ), 1-4/ 2001, 33. 

8 Гу став Рад брух, Фи ло зо фи ја пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Бе о град 2006, 197. 
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ме ђу на род ног пра ва сво ди на са мо о ба ве зи ва ње др жа ве. Ме ђу тим, ка ко се 
при ме ћу је „са мо о ба ве зи ва њем се мо же об ја сни ти све, са мо јед но не, на и ме 
то да, ако ме ђу на род но пра во тре ба да по сто ји, мо ра по сто ја ти и оба ве зи ва-
ње не ког тре ћег, на осно ву ко јег би сло бод но са мо о сло ба ђа ње од на вод ног 
сло бод ног са мо о ба ве зи ва ња пред ста вља ло по вре ду пра ва“.9 

По сто је и дру ги при сту пи ко ји се не мо гу свр ста ти ни ти у је дан те о риј-
ски кон цепт а ко ји у свом крај њем ре зул та ту, нор ме ме ђу на род ног пра ва 
сво ди на уну тра шње нор ме екс тер не ко му ни ка ци је др жа ве. Та ко је под ути-
ца јем Хе ге ло ве ап со лут но су ве ре не др жа ве ме ђу на род но пра во об ја шња ва-
но као „вањ ско др жав но пра во“.10 Ме ђу тим овај кон цепт, ко ји очи то кли зи 
ка др жав ном со лип си зму, ко ји је ме ђу тим у све ту мно штва др жа ва над ре а-
лан, не мо же да об ја сни кон сен зу ал не прав не од но се др жа ве са ен ти те ти ма 
над ко ји ма она не вр ши сво ју су ве ре ну власт, а то су дру ге су ве ре не др жа ве. 
Та ко се дог ма о ап со лут ном су ве ре ни те ту ја вља као кон цепт, ко ји не мо же 
об ја сни ти, за што би ње не нор ме оба ве зи ва ле би ло ко ју дру гу су ве ре ну др-
жа ву? Или, за што би те нор ме би ле ви ше ње не не го што су нор ме те дру ге 
др жа ве са ко јом се уго вор но оба ве зу је? Ако две др жа ве скла па ју ме ђу соб но 
би ла те рал ни уго вор и ти ме ства ра ју пра во ко је по ста је за кон у окви ру њи хо-
вог др жав ног под руч ја, он да ни ти јед на од њих не мо же твр ди ти да су пра-
ви ла уго во ра ис кљу чи во ствар ње не во ље, јер би се тим не ги ра ла во ља дру ге 
др жа ве, а са мим тим и њен, ба рем оно ли ко вре дан су ве ре ни тет ко ли ки је 
су ве ре ни тет дру ге др жа ве уго вор ни це. Да кле, ако ме ђу на род ни уго вор на-
ста је са гла сно шћу во ља два ен ти те та ко ји сва ки за се бе твр ди да је ап со лут но 
су ве рен, ка ко је он да мо гу ће, да те исте ме ђу на род не уго во ре ко ји тво ре од-
но се јав но прав ног ка рак те ра, др жа ва скла па кон сен зу сом, ако је ја сно да су 
од но си јав но прав ног ка рак те ра та кви, да „је дан од су бје ка та у од но су на дру-
ге мо ра има ти овла шће ња вла сти, би ти у ја чој по зи ци ји (po si ti o ne di su pre-
ma zia) у од но су на њих“?11 Ка ко за тим об ја сни ти то, да ме ђу на род ни уго во-
ри у чи јем ства ра њу је уче ство ва ла и во ља не ког дру гог су ве ре на, уоп ште 
мо гу има ти сна гу уну тра шњег по рет ка др жа ве ко ји ње не гра ђа не јед на ко 
оба ве зу је као и за ко ни ко је др жа ва са мо стал но про пи су је. И не са мо то, већ 
се ме ђу на род ним уго во ри ма, ко ји су из раз во ље ви ше су ве ре на, да је при мат 
у од но су на за ко не и дру ге оп ште ак те на ци о нал ног за ко но дав ства, ко ји су 
из раз во ље са мо јед ног су ве ре на.12 То се је ди но мо же об ја сни ти чи ње ни цом 
по сто ја ња оних нор ми ко је у хи је рар хи ји за у зи ма ју ви ше ме сто у од но су на 

9 Ibid., 196-197. 
10 Ju raj An drassy, Bo ži dar Ba ko tić, Bu di slav Vu kas, Me đu na rod no pra vo 1, Škol ska knji ga, 

Za greb 1998, 4. 
11 Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во и по ли тич ке ин сти ту ци је, Прав ни фа кул тет Уни-

вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2008, 17. 
12 Ви де ти члан 194. став 4. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/06. 
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нор ме по је ди нач них др жа ва. То су нор ме ко је не фа во ри зу ју ни ти дис кри-
ми ни шу би ло ко га, не го су нор ме ко је нам го во ре да ар гу мент ко ји ва жи за 
јед ну др жа ву мо ра ва жи ти и за ону дру гу. На тај се на чин са гла сност во ља 
два су ве ре на пре то че на у ме ђу на род ни уго вор, ви ше не ја вља као стра но 
тки во или пак тки во ко је се ла жно пред ста вља као во ља ис кљу чи во јед ног 
су ве ре на, иа ко зна мо да је у ње го вом ства ра њу, ако уоп ште го во ри мо у ме-
ђу на род ном уго во ру, мо ра ла уче ство ва ти, ба рем још нај ма ње, јед на су ве ре-
на во ља. То да ме ђу на род ни уго вор пред ста вља са гла сност во ља две др жа-
ве по се би пред ста вља јед но пра ви ло ме ђу на род ног пра ва ко је го во ри о 
јед ном од на чи на соп стве ног ства ра ња. Јер је ме ђу на род но пра во та кво да, 
ка ко то ка же Кел зен, „ре гу ли ше соп стве но ства ра ње“ а „ње го во ства ра ње 
је сте ње го ва вла сти та функ ци ја“.13 Да ље ис ти че Кел зен сле де ће:

„Ка да две др жа ве за кљу чу ју ме ђу на род ни уго вор, оне функ ци о ни шу као 
ор га ни ме ђу на род ног пра ва. Пред став ни ци две уго вор не стра не за јед но чи не 
ме шо вит ор ган ко ји ства ра уго вор ну нор му. То је ор ган ме ђу на род не за јед-
ни це ко ју са чи ња ва оп ште ме ђу на род но пра во. У том ме шо ви том ор га ну, 
пред став ни ци уго вор них стра на су са сто јак ор га на. Ме ђу на род ни по ре дак 
оста вља сва ком др жав ном прав ном по рет ку да од ре ди по је дин ца ко ји је, 
као пред став ник др жа ве, над ле жан да за кљу чу је уго во ре са пред став ни ком 
дру ге др жа ве. Сто га је пред став ник уго вор не др жа ве на пр вом ме сту (де-
ли ми чан) ор ган ме ђу на род не за јед ни це, а тек на дру гом ме сту ор ган сво је 
вла сти те др жа ве“.14

При ме њу ју ћи ме ђу на род ни уго вор на сво јој те ри то ри ји, др жа ва при ме-
њу је ме ђу на род но пра во на сво јој те ри то ри ји и сто ји иза ње га сво јим мо но-
по лом при ну де на исти на чин на ко ји то чи ни и ка да је реч о ње ном на ци о-
нал ном пра ву. На тај се на чин и ар гу мент да нор ме ме ђу на род ног пра ва не 
са др же аде кват не санк ци је јер ме ђу на род на за јед ни ца не рас по ла же ме ха ни-
зми ма ка жња ва ња по је ди на ца, опо вр га ва. За пра во је исти на, да се др жа ва, 
као ин те грал ни део и ор ган ме ђу на род но прав ног по рет ка ста вља у слу жбу 
ме ђу на род ног пра ва,15 и пре у зи ма оба ве зу из вр ше ња санк ци ја ме ђу на род них 
су до ва на при мер. При ме ри за то је су из вр ше ње пре су да Ме ђу на род ног кри-
вич ног су да али и ad hoc ме ђу на род них кри вич них три бу на ла.16 Вр ло че сто 
се нор ма ме ђу на род ног пра ва има при ме ни ти на исте оне од но се на ко је се 
при ме њу је и на ци о нал на нор ма. Са ма нор ма ме ђу на род ног пра ва раз ли ку је 
се од нор ме уну тра шњег пра ва, не по то ме што се она од но си на не ку дру гу 

13 Ханс Кел зен, Оп шта те о ри ја др жа ве и пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Бе о град 2010, 464. 

14 Ibid. 
15 Се над Ф. Га нић, Емир А. Ћо ро вић, „Прин цип уни вер зал ног ва же ња кри вич ног 

за ко но дав ства и пи та ње др жав ног су ве ре ни те та“, Збор ник ра до ва ПФНС, 1/2013, 251. 
16 Ви де ти: Ми лан Шку лић, Ме ђу на род ни кри вич ни суд, Прав ни фа кул тет Уни вер зи-

те та у Бе о гра ду – До си је, Бе о град 2005, 554-560. 



дру штве ну ствар ност, не го због то га, што се у од но су на на ци о нал не нор ме 
ја вља као lex su per i or. Али не са мо из раз ло га што је др жа ва као по је ди нач ни 
ен ти тет та ко ја сто ји иза те нор ме, не го што иза ње сто ји и це ло куп ни ме ђу-
на род ни по ре дак. Оно што ва жи за нор му у чи јем је ства ра њу др жа ва уче-
ство ва ла, тим пре мо ра ва жи ти за оне нор ме у чи јем ства ра њу она и не мо ра 
уче ство ва ти, а да је те нор ме јед на ко оба ве зу ју, ка кве су нор ме из ре да Ius 
Co gens-a. Твр ди ти да се нор ме ме ђу на род ног пра ва ти чу од но са из ме ђу др жа-
ва док се уну тра шње нор ме ти чу од но са из ме ђу др жа ве и ли ца на ње ној те-
ри то ри ји, тврд ња је ко ја се је ди но мо же бра ни ти у си ту а ци ји у ко јој се нор-
ме ме ђу на род ног пра ва ни на ко ји на чин не би ре флек то ва ле на уну тра шњу 
ствар ност у са мој др жа ви. Ка ко то ме ђу тим ни је слу чај јер је до ма ће за ко но-
дав ство у ве ли ком де лу им пле мен та ци ја ме ђу на род ног пра ва, то је по ку шај 
да се из ме ђу ова два прав на кор пу са на пра ви суп стан ци јал на раз ли ка, ис кљу-
чи во де ма го шки. Ка ко се ис ти че „ка да би ме ђу на род но пра во ре гу ли са ло 
са мо од но се из ме ђу др жа ва (па и од но се из ме ђу др жа ва и ме ђу на род них ор га-
ни за ци ја и из ме ђу са мих ме ђу на род них ор га ни за ци ја), а уну тра шње пра во 
са мо од но се из ме ђу тих ли ца и њи хо ве соп стве не др жа ве, про блем очи глед но 
не би по сто јао“.17 Исти на је да је „сва ки др жав ни по ре дак, ор ган ски по ве зан 
са ме ђу на род ним прав ним по рет ком и по сред ством тог по рет ка са сва ким 
дру гим др жав ним прав ним по рет ком, та ко да се сви прав ни по ре ци ста па ју 
у је дан ин те гри ра ни прав ни си стем“.18 Не ма суп стан ци јал них раз ли ка из-
ме ђу ова два прав на си сте ма, јер се и у јед ном и у дру гом као суп стан тив ни 
еле мент ја вља нор ма ко јом се, ко нач но, ре гу ли ше по на ша ње чо ве ка.19 Раз-
ли ке по сто је са мо у уло зи ко ју др жа ве има ју у про це су ства ра ња и при ме не 
по је ди них пра ви ла и то у том сми слу, што се у од но су на нор ме ме ђу на род-
ног пра ва, по је ди нач на др жа ва ја вља вр ло че сто, пре као им пле мен та тор не го 
као за ко но да вац. И то не у сми слу да се од др жа ве тра жи да бу де пу ки из-
вр ши лац пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, не го због то га, што се од ње не тра-
жи са гла сност за она пра ви ла ко ја се сво јом уни вер зал но шћу и вред но сти ма 
ко је се њи ма шти те, опи ру би ло ка квом дру гом раз ло гу ко јим би се оправ да-
ло њи хо во кр ше ње. То су пра ви ла ко ја су утка на у ху ма ни стич ку ори јен та-
ци ју ме ђу на род ног пра ва, ко је је на кон свет ских ра то ва из ме ђу оста лог, 
пре у зе ло уло гу за штит ни ка љу ди не за ви сно од то га ко је њи хов су ве рен. То 
ме ђу тим је сте ка рак те ри сти ка оп штег ме ђу на род ног пра ва. Ка да би ме ђу на-
род но пра во де ло ва ло ис кљу чи во као пар ти ку лар ни си стем ко ји би у сфе ру 
сво је ре гле мен та ци је об у хва та ло са мо не ке др жа ве или гру пе др жа ва, он да 

17 Са ња Ђа јић, Прак ти кум за ме ђу на род но јав но пра во, Прав ни фа кул тет: Цен тар за 
из да вач ку де лат ност, Но ви Сад 2007, 175. 

18 Х. Кел зен (2010), 464. 
19 Hersch La u ter pacht, The Fun ction of Law in the In ter na ti o nal Com mu nity, Cla ren don 

Press, Ox ford 1933, 3. 
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би смо чак и има ли ар гу мен те да твр ди мо је реч о на ро чи том си сте му ко ји 
се као cor pus se pa ra tum ти че од но са из ме ђу не ких др жа ва у ко ји ма во ља тих 
др жа ва од ре ђу је и сте пен њи хо вог уче шћа у од но сним об ли ци ма ме ђу др жав-
ног ор га ни зо ва ња. Ме ђу тим, ка да го во ри мо о оп штем ме ђу на род ном пра ву 
ко је де лу је ergaomnes, та ар гу мен та ци ја не мо же да бу де при хва ће на. Јер 
оп ште ме ђу на род но пра во као пра во ко је сто ји из над др жа ва ја вља се као 
пра во ко је чи ни део уни вер зал не хи је ра р хи је прав них нор ми у од но су на 
ко је се на ци о нал не нор ме ра зних др жа ва ја вља ју као нор ме, ко је у окви ру 
при зна тих над ле жно сти ис по ља ва ју спе ци фич но сти сва ког по је ди ног на цио-
нал ног прав ног си сте ма. Вр ло че сто и на на ци о нал ном пла ну има мо при су-
тан ду а ли зам прав них нор ми на тај на чин, што се јед не нор ме ја вља ју као 
нор ме чи ји је из вор фе де ра ци ја док се дру ге нор ме ја вља ју као нор ме чи ји је 
из вор фе де рал на је ди ни ца. Твр ди ти пак, да се ра ди о нор ма ма ко је се од но се 
на раз ли чи ту дру штве ну ре ал ност, зна чи ло би не ги ра ти би ло ка кву прав ну 
ве зу из ме ђу фе де ра ци је и фе де рал них је ди ни ца, те ко нач но, ис кљу чи ти из 
хи је ра р хи је је дан од два кор пу са уну тар др жав них пра ви ла, што би за по сле-
ди цу има ло не ги ра ње прав не сна ге соп стве ног уста ва од ре ђе не др жа ве. 
Прем да је при мер фе де ра ци је при мер је дин стве ног др жав ног под руч ја, то не 
зна чи да се иста ло ги ка не мо же при хва ти ти и на ме ђу на род ном пла ну. На 
ме ђу на род ном пла ну она се тим пре мо ра при хва ти ти, јер се на ме ђу на род-
ном пла ну мо же до го ди ти да др жа ву оба ве же пра ви ло на ко је она ни ка да ни је 
при ста ла. Та ко се не што пак, не мо же до го ди ти фе де рал ној је ди ни ци уну тар 
фе де рал не др жа ве ко ја је под руч је сво је са мо стал но сти за шти ти ла већ са мим 
уста вом, у чи јем ства ра њу је мо ра ла уче ство ва ти и ње на су ве ре на во ља. На 
ме ђу на род ном пла ну ме ђу на род но пра во и не пре тен ду је да бу де пра во ко је 
од на ци о нал ног за ко но дав ца же ли да оду зме ишта од ње го вих ком пе тен ци ја. 
Оно пре тен ду је да бу де пра во ко је ће на ци о нал ном за ко но дав цу од ре ди ти 
гра ни це ис под ко јих и пре ко ко јих он не мо же ићи. У од но су уну тра шњег и 
ме ђу на род ног не по сто ји ком пе ти ци ја нор ми, јер су нор ме и јед ног и дру гог 
по рет ка део је дин стве ног си сте ма нор ми ко је се раз ли ку ју са мо у сте пе ну 
ап стракт но сти и прав ној сна зи, и у том је дин стве ном си сте му, нор ме ме ђу-
на род ног пра ва се ја вља ју као ап стракт ни је и ја че у од но су на на ци о нал не 
нор ме по је ди нач них др жа ва. 

3. ЗА ШТО ДУ А ЛИ СТИЧ КО-МО НИ СТИЧ КА ДЕ БА ТА  
ЈОШ УВЕК ТРА ЈЕ?

За што, ако се чи ни да се ду а ли стич ки при ступ не мо же оправ да ти прав-
ном ар гу мен та ци јом, рас пра ва о од но су уну тра шњег и ме ђу на род ног пра ва 
и да ље тра је? Од го вор на ово пи та ње за ви си од од го во ра на пи та ње: за што 
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још увек тра је рас пра ва о то ме: да ли су др жа ве ап со лут но су ве ре не тј. прав-
но нео гра ни че не или не? Ка ко смо на то ука за ли у укуп но сти про бле ма 
ко је смо у овом ра ду ела бо ри ра ли, ра ди се о то ме, да се „би ло ка кво ис тра-
жи ва ње оп штег ка рак те ра ме ђу на род ног пра ва, већ на са мом стар ту на ла зи 
у кон фрон та ци ји са дог мом о су ве ре ни те ту“.20 Та дог ма је то ли ко ја ка да се 
на мо мен те за бо ра вља на то, да се у об ја шње њу од но са из ме ђу др жа ве и ме-
ђу на род не за јед ни це, као и у об ја шње њу од но са из ме ђу ме ђу на род ног и уну-
тра шњег пра ва, мо ра мо во ди ти раз ло зи ма ме ђу на род ног а не уну тра шњег 
пра ва. Али не у том сми слу да ме ђу на род но пра во сма тра мо као кор пус 
пра ви ла суп стан ци јал но друк чи јих од оних ко је име ну је мо уну тра шњим 
пра вом др жа ва, већ као ко р пу сом пра ви ла ко ји се у хи је рар хи ји на ла зи из над 
ових дру гих. Јер ми ни ка да се на ла зи мо на те ре ну уну тра шњег пра ва не са-
гле да ва мо ни ти це ни мо устав у од но су на за ко не, већ са гле да ва мо и це ни мо 
за ко не у од но су на устав. Уко ли ко да кле од нос уну тра шњег и ме ђу на род ног 
пра ва бу де мо об ја шња ва ли по ла зе ћи од на ци о нал них про пи са, је ди ни од-
го вор ко ји мо же мо да ти је сте, да по том пи та њу не по сто ји је дин ствен став. 
Та ко је у јед ном увод ном ко мен та ру Аме рич ког ча со пи са за ме ђу на род но 
пра во од пре не ко ли ко де це ни ја ис так ну то, да „по сто је ћа прак са ко ја се од-
но си на ме ђу на род но пра во у на ци о нал ним уста ви ма ни је про из ве ла ни ти 
је дан тек сту ал ни об лик ко ји је за до био оп ште при хва та ње“.21 Раз лог то ме је 
чи ње ни ца, да се др жа ве пре ма ме ђу на род ном пра ву по ста вља ју на не прин-
ци пи је лан на чин. Та ко се осе ћа тен ден ци ја да се, у си ту а ци ја ма ка да се 
осе ћа ју моћ ним др жа ве и не освр ћу мно го на сво је ме ђу на род не оба ве зе, док 
ће се, с дру ге стра не, у си ту а ци ја ма ка да се осе ћа ју ра њи вим или од го вор ним, 
за кли ња ти на вер ност ме ђу на род ном пра ву и ње го вим на че ли ма, што ће 
ко нач но до би ти сво ју по твр ду и у уста ви ма. При ме ри уста ва бив ших агре-
сор ских др жа ва у Дру гом свет ском ра ту, као и при ме ри уста ва бив ших ко-
му ни стич ких зе ма ља ко је су у ме ђу на род ном пра ву пре по зна ле га ран ци ју 
свих оних пра ва за ко ји ма су де це ни ја ма ва пи ле, упра во по твр ђу ју овај став.22 
Не по сто ја ње уни форм не прак се др жа ва ка да је реч о на чи ну на ко је се од ре-
ђу ју пре ма ме ђу на род ном пра ву до ка зу је ме ђу тим још не што, а то је, да се 
ду а ли стич ка кон цеп ци ја у об ја шње њу од но са уну тра шњег и ме ђу на род ног 
пра ва за сни ва на су бјек ти ви зму и др жав ном опор ту ни зму. Она из на ла зи оно-
ли ко мно го об ја шње ња и ре ше ња за од но се ова „два пра ва“ ко ли ко је мно го 
др жав них раз ло га ко ји ма та ре ше ња иду у при лог. За то она за пра во, сма тра-
мо и ни је на уч ни кон цепт не го кон цепт у ру ка ма по ли ти ке, а по ли ти ча ри су 
се увек упи ња ли да сво је рас пра ве обо га те прав ном са др жи ном ка ко би у 

20 Ibid. 
21 Vla dlen S. Ve reshche tin, „New Con sti tu ti ons and the Old Pro blem of the Re la ti on ship bet-

we en In ter na ti o nal Law and Na ti o nal Law“, Eu ro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 1/ 1996, 29. 
22 Ibid., 30. 
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очи ма јав но сти оно што нам ну де пред ста ви ли, не као соп стве ну во љу или 
же љу, већ као са мо и су шта стве но пра во. То је мо гу ће учи ни ти и због то га 
што се, ка ко то ис ти че Шмит: „Сва ко уоб ли ча ва ње по ли тич ког жи во та... на-
ла зи у не по сред ној, уза јам ној ве зи са спе ци фич ним на чи ни ма ми шље ња и 
ар гу мен то ва ња прав ног жи во та“. 23 Због то га од го во ре на мо ни стич ко-ду а-
ли стич ку де ба ту не мо же мо на ћи у кон цеп ти ма ко ји тај про блем об ја шња ва ју 
на ци о нал ним и др жав ним раз ло зи ма, и због то га је у пра ву су ди ја Ла у тер-
пахт (La u ter pacht) ка да ис ти че, да је пи та ње од но са уну тра шњих за ко на са 
ме ђу на род ним пра вом, пи та ње на ко је од го вор да је ме ђу на род но пра во.24 То 
је пот пу но ло гич но јер се ме ђу на род ном пра ву не мо же оспо ри ти уни вер-
зал на вред ност и те жња да ста ви у сво ју за шти ту, не по је ди нач не др жав не 
ин те ре се, не го ин те ре се ме ђу на род не за јед ни це као це ли не. У тој за шти ти, 
ме ђу на род но пра во ни на ко ји на чин не угр о жа ва са мо стал ност др жа ва. Јер 
„су ве ре ни тет у од но си ма из ме ђу др жа ва озна ча ва не за ви сност“.25 На про тив, 
ме ђу на род но пра во ту са мо стал ност шти ти. Али са мо стал ност не зна чи ап-
со лу тан нео гра ни чен спољ ни су ве ре ни тет ни ти зна чи не по ко р ност др жа ве 
„су пер и ор ном прав ном по рет ку“.26 Та „са мо стал ност зна чи ау то но ми ју јед ног 
по ли тич ког ен ти те та vis-à-vis дру гог, се би рав но прав ног не за ви сног ен ти те та“.27 

4. ДУ А ЛИ ЗАМ И ДОГ МА О НЕО ГРА НИ ЧЕ НОМ  
СУ ВЕ РЕ НИ ТЕ ТУ ДР ЖА ВЕ

Ду а ли стич ка кон цеп ци ја од но са на ци о нал ног и ме ђу на род ног пра ва 
је сте је дан те о риј ски при ступ, је дан на чин ра су ђи ва ња о ме ђу на род ном пра-
ву и ње го вом до ма ша ју, чи ји је дис курс ну жно на сло њен на апо ло ге ти ку 
дог ме о нео гра ни че ном др жав ном су ве ре ни те ту. Ипак, та дог ма по ста је 
упит на већ оног тре нут ка ка да се др жа ва су о чи са прав ном ре ал но шћу ко ја 
по сто ји из ван гра ни ца ње не на ци о нал не ју рис дик ци је, а чи ји се прав ни 
ефек ти и те ка ко про те жу уну тар тих гра ни ца. Ју ри спру ден ци ја Ме ђу на род ног 
су да прав де али и ње го вог ин сти ту ци о нал ног прет ход ни ка, Стал ног су да ме-
ђу на род не прав де, пру жа ви ше не го до вољ но ар гу ме на та за тврд њу, да, уко-
ли ко др жа ва же ли оства ри ти сво је ин те ре се на ме ђу на род ном пла ну, мо ра 
при хва ти ти чи ње ни цу да их не мо же оства ри ти по зи ва ју ћи се ис кљу чи во 

23 Karl Šmit, Tri vr ste prav no na uč nog miš lje nja, Do si je, Be o grad 2003, 7. 
24 Ви де ти: A. F. M. Ma ni ruz za man, „Sta te Con tracts in Con tem po rary In ter na ti o nal Law: 

Mo nist ver sus Du a list Con tro ver si es“, Eu ro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 2/2001, 311. 
25 Бо јан Н. Ту бић, „Ре ша ва ње те ри то ри јал них спо ро ва у ме ђу на род ном пра ву“, Збор-

ник ра до ва ПФНС, 4/2015, 1862. 
26 Ant hony Carty, Phi lo sophy of In ter na ti o nal Law, Edin bu rgh Uni ver sity Press, 2007, 116. 
27 Ibid. 
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на соп стве ни прав ни по ре дак. На ро чи то не уко ли ко је тај по ре дак, и у нај ма-
њој ме ри су про тан по рет ку ме ђу на род ног пра ва.28

Мо ни стич ко-ду а ли стич ка де ба та ипак оста је при сут на, пре као ака дем-
ска рас пра ва ко ју до пу шта ди ја лек ти ка дру штве не ми сли а ма ње као де ба та 
ко ја мо же из ме ни ти не што у на чи ну на ко ји је устро јен ме ђу на род но прав ни 
по ре дак. Оно што за бри ња ва ме ђу тим, је сте чи ње ни ца, да се по след њих пар 
де це ни ја, од но сно у пе ри о ду од не стан ка би по лар не струк ту ре у ме ђу на род-
ној за јед ни ци, ко ја је, ко ли ко то ли ко до при но си ла рав но мер ној дис пер зи ји 
си ле, бор ба про тив дог ме о нео гра ни че ном су ве ре ни те ту по че ла во ди ти на 
дру га чи ји на чин. У тој бор би пред ња че ве ли ке си ле да на шњи це. Та бор ба 
ме ђу тим не ма за циљ афир ма ци ју прин ци па ме ђу на род ног пра ва ко ји су 
устро је ни на на чин да сва ка по је ди нач на др жа ва у њи ма мо же пре по зна ти, 
пре све га, соп стве ни ин те рес. Циљ те бор бе је сте ма ни пу ла ци ја ме ђу на род ним 
пра вом до ме ре ње го вог пот пу ног не ги ра ња. Због то га се у тим слу ча је ви ма 
бор ба про тив дог ме о нео гра ни че ном су ве ре ни те ту не ја вља као бор ба ко јом 
се же ли ус по ста ви ти при мат ме ђу на род ног по рет ка над по рет ком по је ди-
нач них др жа ва, већ при мат она квог ме ђу на род ног пра ва ко ји је скро јен по 
ме ри ма лог, али из у зет но моћ ног кру га др жа ва. Та тен ден ци ја у ме ђу на род-
ним од но си ма, ко ја у се би ин кор по ри ше раз ли чи ту ар гу мен та ци ју ко ја са мо 
на из глед има прав ну фор му, отва ра вра та но вој вр сти су бјек ти ви зма ко ји је 
ди рект на по сле ди ца не по сто ја ња аде кват не, ка ко је Кар ти (Carty) на зи ва 
„су пра др жав не мо ћи“.29 Ка ко је реч о по ја ви ко ја пре ти да на ру ши чи та ву 
струк ту ру ме ђу на род но прав ног по рет ка, то сма тра мо ва жним до дат но се 
освр ну ти на овај про блем. 

5. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Про фе сор Ђор ђе вић нас у јед ном свом ра ду под се ћа да је „ме ђу на род-
на за јед ни ца на ша те жња и на да“ и да „тај по јам по сто ји ви ше у све сти љу ди 
и у њи хо вим же ља ма“.30 Ни је про фе сор Ђор ђе вић дао ову кон ста та ци ју због 
то га што њо ме же ли да из не се свој лич ни став пре ма иде ји ме ђу на род ног 
ор га ни зо ва ња. На про тив, он ис ти че да је ме ђу на род на за јед ни ца по јам на 
ко ме тре ба ин си сти ра ти и ко ји тре ба ис пу ња ва ти „нај ве ћим вред но сти ма 
чо ве чан ства и људ ске ци ви ли за ци је“.31 Та кон ста та ци ја је са мо по твр да рас-

28 Ви де ти о то ме: Се над Га нић, До при нос са ве то дав не уло ге ме ђу на род ног су да прав де 
у ту ма че њу и раз во ју ме ђу на род ног пра ва, ма ги стар ски рад, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те-
та у бе о гра ду, Бе о град 2010, 132-137. 

29 A. Carty, 116. 
30 Сте ван Ђор ђе вић, „Ме ђу на род на за јед ни ца-ствар ност или же ља?“, Ана ли ПФБ, 1-4/ 

2001, 465. 
31 Ibid., 467. 
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ко ра ка ко ји по сто ји на пу ту, го то во ве чи тог стре мље ња ка иде а лу. Та ко је и 
ме ђу на род на за јед ни ца са сво јим ме ђу на род ним пра вом би ла и оста ла иде ал 
ко ме још увек те жи мо. Она ме ђу тим за раз ли ку од мно гих иде а ла оста је до-
сти жна у том сми слу, што до сти ћи тај иде ал за ви си ис кљу чи во од спрем но-
сти свих ње них чла ни ца да за јед но ра де на оства ре њу ци ље ва на ко је су се 
оба ве за ле. Та спрем ност ме ђу тим ни је увек при сут на. Раз ло ге за то тре ба мо 
тра жи ти у оно ме о че му је по сао Сло бо дан Јо ва но вић ка да је ис ти цао да: 

„С јед не стра не, на ци о нал на свест, ко ја сво га пот пу ног из ра за на ла зи 
са мо у су ве ре ној др жа ви, још увек је ја ка. С дру ге стра не, ја вља се јед на 
мно го ши ра свест-свест оп ште чо ве чан ска, ко ја су ве ре ну др жа ву сма тра 
као смет њу за ства ра ње прав не за јед ни це ви шег ступ ња, ко ја би об у хва-
ти ла све др жа ве као сво је чла но ве. До кле год се не по ка же ко ја је од те две 
све сти ја ча, не ће се мо ћи ре ши ти пи та ње о од но су из ме ђу др жав ног пра ва 
и ме ђу на род ног“.32

По ка зу је се ме ђу тим, да је на ци о нал на свест јед но а да је по на ша ње 
др жа ва на ме ђу на род ном пла ну, не што са свим дру го. Но, не за ви сно од то га, 
ка ко то ис ти че про фе сор Фо игт (Rüdi ger Vo igt): „С об зи ром на гло ба ли за ци ју 
еко ном ских и еко ло шких про бле ма. ко ја др жа ву скло ну да дје лу је на сво ју 
ру ку ре до ви то осу ђу је на не у спјех, чи ни се, да је ба рем на пр ви по глед, по ма-
ло ‘пре у зет но’ го во ри ти о др жа ви као ‘на ци о нал ној суд бин ској за јед ни ци’“.33 
Са вре ме но дру штво ипак ка рак те ри ше ве ћи сте пен сен зи бил но сти на слу-
ча је ве кр ше ња људ ских пра ва а са мим тим и јед ног огром ног кор пу са ме ђу-
на род них пра ви ла ко гент ног ка рак те ра. С дру ге стра не, ја сно је да жр тве 
кр ше ња људ ских пра ва, где год оне би ле, ни су у то ли кој ме ри за бри ну те за 
њи хов кул тур ни и на ци о нал ни иден ти тет,34 ко ли ко за за шти ту еле мен тар них 
пра ва и сло бо да без ко јих тај иден ти тет не зна чи ни шта. Ни је оста ло са кри-
ве но да јед на те иста др жа ва мо же би ти оа за сло бо де за соп стве ни на род али 
и ти ра нин за све дру ге на ро де. Та ко не ке др жа ве, ма ко ли ко се тру ди ле да 
сво је по ступ ке прав да ју раз ло зи ма ме ђу на род ног пра ва, ни су ме ђу тим одо ле-
ле да га не прин ци пи јел но кр ше и то на на чин, ко ји кат ка да до би ја и бру тал-
не фор ме. Же ља за по ли тич ком до ми на ци јом не ких чла ни ца ме ђу на род не 
за јед ни це, ко ја је од у век сма тра на не спо ји вом са иде јом ме ђу на род ног пра-
ва, пра ће на је дис тан ци ра њем ме ђу на род ног прав ног по рет ка од си ле, ко јој 
не же ли да при зна прав ни зна чај већ је свр ста ва у оквир по ли ти ке.35 Ипак, 
ка ко то ис ти че Симп сон (Ga rry Simp son): „уну тар ме ђу на род ног дру штва“ 

32 На ве де но пре ма: Д. Ба ста, 34. 
33 Rüdi ger Vo igt, „Ko li ko nam dr ža ve tre ba?“, Po li tič ka mi sao, 2/2002, 29. 
34 Em ma nu el le Jo u an net, „Uni ver sa lism and Im pe ri a lism: The True-Fal se Pa ra dox of 

In ter na ti o nal law?, Eu ro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal law, 3/ 2007, 390. 
35 Ni co Krisch, „In ter na ti o nal Law in Ti mes of He ge mony: Une qu al Po wer and the Sha ping 

of the In ter na ti o nal Le gal Or der“, Eu ro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 3/ 2005, 370. 
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из ве сно је „по сто ја ње јед не моћ не ели те др жа ва, чи ји су пер и о ран ста тус 
ма ње си ле при зна ју као по ли тич ку чи ње ни цу, ко ја слу жи као основ за од ре-
ђе не кон сти ту ци о нал не при ви ле ги је, пра ва и оба ве зе, при че му се ме ђу соб-
ни од но си си ла уну тар ели те уре ђу ју углав ном у скла ду с на че лом су ве ре не 
јед на ко сти“.36 Про блем је ме ђу тим, што се истин ска ус по ста ва су ве ре не 
јед на ко сти мо же до го ди ти са мо у си ту а ци ји јед на ке сна ге др жа ва.37 У про-
тив ном је по не ки ма, су ве ре на јед на кост др жа ва са мо „ар ти фи ци јел на ин те-
лек ту ал на тво ре ви на“.38 Ре ал ност је ме ђу тим та ква, да се др жа ве ме ђу со бом 
раз ли ку ју у сна зи и та раз ли ка ни је ме ђу тим са мо она у вој ном, не го и у 
сва ком дру гом сми слу. Иа ко Симп сон при мат ко ји ова „при ви ле го ва на гру-
па др жа ва“ има, кри тич ки име ну је „ле га ли зо ва ном хе ге мо ни јом“ у ме ђу на-
род ним од но си ма и ме ђу на род ном пра ву, не мо же се твр ди ти да то ба рем 
де ли мич но ни је тач но. У Са ве ту без бед но сти Ује ди ње них на ци ја, те лу ко ме 
ме ђу на род но прав ни по ре дак да је нај ве ћа овла шће ња уну тар ин сти ту ци о-
нал не струк ту ре ме ђу на род не за јед ни це, и за и ста је сте при су тан ле га ли зо-
ва ни при мат ко је стал не чла ни це УН има ју у од но су на оста ле др жа ве. Про-
фе сор Ко шу тић сто га ис ти че да: „не са мо што др жа ве ни су јед на ке, не го ни су 
ни јед на ко огра ни че не ме ђу на род ним пра вом“.39 Ме ђу тим, иде ја је би ла да 
нај ве ће и нај моћ ни је др жа ве светa по не су и нај ве ћу од го вор ност и оба ве зу 
у очу ва њу ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти, она ко ка ко су то учи ни ле и у 
по след њем свет ском ра ту. Про блем је што се под из го во ром очу ва ња ми ра 
и без бед но сти у све ту, за о би ла зе ле гал не ме ђу на род не ин сти ту ци је, па се та-
кве ин тер вен ци је ја вља ју као „нај те жи об лик ис по ља ва ња по ли ти ке си ле“.40 
На тај се на чин де за ву и шу на по ри ус по ста ве ме ђу на род ног дру штва на прин-
ци пи ма ме ђу на род ног пра ва, у скла ду са ко јим се др жав ни су ве ре ни тет 
ја вља као прин цип, ко ји да нас је ди но у ме ђу на род ном пра ву мо же цр пе ти 
свој ле га ли тет. Са вре ме на ре ал ност у ме ђу на род ним од но си ма се на жа лост, 
мо же опи са ти не што из ме ње ном Ор ве лов ском син таг мом да су све др жа ве 
су ве ре не али да су ипак не ке су ве ре ни је од дру гих. Не прин ци пи јел ним по на-
ша њем ја ких др жа ва, на ро чи то стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти УН-а, 
од ко јих не ке, или за о би ла зе ту ор га ни за ци ју вој но ин тер ве ни шу ћи и у си-
ту а ци ја ма ко је се не мо гу прав да ти са мо од бра ном или би ло ка квим раз ло-
зи ма ме ђу на род ног пра ва, док не ке сво ју функ ци ју ис цр пљу ју кон стант ним 
ве том ко ји па ра ли ше би ло ка кав на пор да се ре а гу је у си ту а ци ја ма ка да је 

36 G. Simp son, 90. 
37 An tony Ang hie, Im pe ri a lism, So ve re ignty and Ma king of In ter na ti o nal Law, Cam brid ge 

Uni ver sity Press, 2004, 130. 
38 Ibid. 
39 Ра до мир Д. Лу кић, Бу ди мир П. Ко шу тић, Увод у пра во, Прав ни фа кул тет Уни вер-

зи те ту у Бе о гра ду – Слу жбе ни гла сник 2008, 31. 
40 Mi len ko Kre ća, Me đu na rod no jav no pra vo, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2008, 181. 
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то по треб но, на но се ве ли ку ште ту ме ђу на род но прав ном по рет ку и ме ђу на-
род ној за јед ни ци као це ли ни. Ме ђу тим, то ни ка ко не тре ба да нас на ве де на 
за кљу чак да ме ђу на род но пра во не по сто ји. Упра во су прот но, та кве об ли ке 
по на ша ња је ди но за хва љу ју ћи ме ђу на род ном пра ву и ње го вим прин ци пи ма 
ми и пре по зна је мо као про тив прав не и не за ко ни те. Да не по сто ји то ме ри ло, 
он да би у ме ђу на род ним од но си ма све би ло до зво ље но, а та да пра во ио на ко 
не би има ло не ког ве ли ког сми сла, јер би се пре тво ри ло у му зу оно га ко има 
сна гу да га на ме ће свим дру ги ма. Због то га је ду а ли стич ки при ступ ко ји у 
др жа ви и ње ној во љи ви ви је ди но вре ло из ко јег из ви ре све ко ли ко па и ме-
ђу на род но пра во та ко бли зак овим по ку ша ји ма ин стру мен та ли за ци је ме ђу-
на род ног пра ва, и због то га ар гу мен ти ко је он ну ди, не ма ју прав ног ослон ца. 
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What is be hind the Du a list and Mo nist De ba te  
in In ter na ti o nal Law? 

Abstract: Di scus sion on the re la ti on ship bet we en in ter nal and in ter na ti o nal 
law ta kes a very long ti me and is still on go ing. Over ti me, this di scus sion is sha-
ped in to two the o re ti cal un der stan ding and ex pla na ti on of this re la ti ons, which 
ma ni fe sted in the le gal sci en ce thro ugh the du a list and mo nist de ba te. De spi te the 
fact, that the ba sics of the se two the o ri es are known to us, it se ems that the ad di-
ti o nal de a ling with the ar gu ments that ha ve been of fe red in this de ba te are very 
im por tant. Espe ci ally be ca u se we be li e ve, that one of the se two the o ri es, and this 
is the one that re pre sents the du a li stic ap pro ach, do es not ha ve its fo un da tion 
only in law. On the con trary, it se ems that the ar gu ments of du a list the ory, of fers 
only at tempts to se e mingly un der the gu i se of le gal ar gu ments, ju stify the con cept 
of un der stan ding of in ter na ti o nal law, which ac tu ally me ans its ne ga tion. Espe-
ci ally, if the ba sics of du a lism are pla ced in re la tion with the con tem po rary in ter-
na ti o nal law and the mo dern con cep tion of sta te so ve re ignty. The re fo re, we be li e ve 
that furt her re vi ew of this is sue can be use ful. Be ca u se the ex ten ding the ef fects 
of the norms of in ter na ti o nal law, which is the pro cess that fol lows the de ve lop ment 
of this branch of law, this de ba te be co mes ac tu a liyed  over and over again. 
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