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Сажетак: Пра во на са мо о пре де ље ње на ро да је у про те клих сто ти ну 
го ди на раз ви ја но кроз низ ме ђу на род но прав них ака та али и кроз низ раз ли-
чи тих сти ца ја окол но сти у ме ђу на род ним од но си ма. То је ути ца ло на ње-
гов да на шњи нор ма тив ни са др жај ко ји ни је ли шен по ли тич ке ди мен зи је. 
Ау тор у ра ду иден ти фи ку је че ти ри кри те ри ју ма ко ји су по ње му кључ ни да 
би се са вре ме но ме ђу на род но пра во на са мо о пре де ље ње мо гло ужи ва ти у свом 
пу ном оби му, То су: кон ти ну и ра но и те шко кр ше ње пра ва на ро да од стра не 
др жав них ор га на, сла ба цен трал на власт др жа ве на под руч ју на ко јем живи 
да ти на род, ства ра ње соп стве них ор га на вла сти да тог на ро да ко је мо гу 
да ефек тив но кон тро ли шу да ту те ри то ри ју, по др шка ве ли ких си ла. Ау тор 
ана ли зи ра слу чај опре де ље ња на ро да Вој во ди не да се при са је ди не Кра ље-
ви ни Ср би ји кроз при зму ових кри те ри ју ма и за кљу чу је да би са ста но ви шта 
да на шњег ме ђу на род ног пра ва ово при са је ди ње ње би ло са вр ше но за ко ни то.

Кључнеречи: са мо о пре де ље ње, Вој во ди на, ме ђу на род но пра во, ве ли ке 
си ле. 

1. УВОД

Иде ја о пра ву сва ког на ро да да се са мо стал но опре де ли ка ко ће уре ди ти 
свој по ли тич ки, еко ном ски, дру штве ни и прав ни ста тус јед на је од те мељ них 
иде ја ме ђу на род но прав ног по рет ка ви ше од јед ног ве ка. Њен раз вој пра тио 

* Рад је пре зен то ван на На уч ном ску пу Пр ви век од при са је ди ње ња: дру штве ни, по ли-
тич ки и прав ни зна чај, одр жа ном 14. де цем бра 2018. го ди не на Прав ном фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду.
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је раз вој ме ђу на род них од но са и дру штве но-исто риј ских про це са у све ту 
то ком це лог XX и пр ве две де це ни је XXI ве ка. 

Са по чет ком I свет ског ра та до шло је до кул ми на ци је про це са рас па да 
ви ше на ци о нал них ца ре ви на на про сто ру Евро пе. Ове ца ре ви не су под сво јим 
су ве ре ни те том оку пља ле ра зно род не дру штве не гру пе, у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва не сло бод не и не вољ не да бу ду део тих др жав них тво ре ви на. Во-
де ћи по ли ти ча ри у др жа ва ма де мо крат ског уре ђе ња, до не кле из иде о ло шких 
по бу да, до не кле јер су схва ти ли да им та кви ста во ви мо гу до не ти пре ва гу 
у рат ним на по ри ма, по че ли су да ис ти чу ар гу мен те да, дру штве ним гру па-
ма ко је од ли ку је за јед нич ко ет нич ко по ре кло, је зик, кул ту ра, ре ли ги ја, мора 
би ти до зво ље но да сло бод но би ра ју сво ју суд би ну, др жав ну при пад ност и 
по ло жај на сце ни ме ђу на род них од но са.1 Исто вре ме но, по бе да са ве знич ке 
ко а ли ци је у Пр вом свет ском ра ту ство ри ла је но ви рас по ред сна га у ме ђу-
на род ним од но си ма. На ме сту по бед ни ка на шли су се и глав ни за го вор ни ци 
пра ва на са мо о пре де ље ње. На тај на чин су ве ли ке си ле обез бе ди ле је дин-
стве ну по ли тич ку и вој ну по др шку на те ре ну за на ро де ко ји су од го во ри ли 
на по зив ових при ма мљи вих ар гу ме на та. Та ко ђе, вој ни по раз ви ше на ци о нал-
них ца ре ви на до вео је до рас па да цен тра ли зо ва не др жав не вла сти и ства ра ња 
пре ла зних струк ту ра вла сти по тла че них на ро да, ко је су у мно гим слу ча је-
ви ма по др жа ва не при су ством стра них тру па на те ре ну. Но во ство ре не вла сти 
от ка зи ва ле су по слу шност до та да шњим су ве ре ним вла сти ма по зи ва ју ћи се 
на њи хо ве зло чи не ко је су чи ни ли пре ма сво јим по да ни ци ма то ком ра та и 
не по сред но пре ње га, као и на стал ну дис кри ми на ци ју и обес пра вље ност 
ко ју су под но си ли у окви ру до та да шњег дру штве но-по ли тич ког си сте ма. 

Са по чет ком про це са осло бо ђе ња на ро да од ко ло ни јал не по тла че но сти, 
у дру гој по ло ви ни XX ве ка, иде ја са мо о пре де ље ња је при ме ње на и на слу ча-
је ве дру штве них гру па ко је су се по ли тич ки и ору жа но бо ри ле да се осло бо-
де од еко ном ске екс пло а та ци је, по ли тич ке до ми на ци је, ра сне и сва ке дру ге 
дис кри ми на ци је од стра не ко ло ни јал ног цен тра. Сла бље ње ко ло ни јал них 
си ла до ве ло је до њи хо ве фак тич ке не мо гућ но сти да кон тро ли шу огром не 
те ри то ри је, и по ра за у ра то ви ма ко је су во ди ли про тив осло бо ди лач ких по-
кре та. Исто вре ме но, две нај ве ће си ле тог до ба, САД и СССР, по др жа ва ле су 

1 Пре ма ре чи ма Ке ли ја, фи ло зо фи ја и по ли ти ка са мо о пре де ље ња у ери I свет ског рата 
би ла је исто вре ме но и ре во лу ци о нар на прав на те о ри ја и ин стру мент за оства ре ње ин те ре са 
ве ли ких си ла. Ке ли у свом де лу – Mic hael J. Kelly, „Pul ling at the Thre ads of Westpha lia: „In-
vo lun tary So ve re ignty Wa i ver‘? Re vo lu ti o nary In ter na ti o nal Le gal The ory or Re turn to Ru le by the 
Gre at Po wers?“, Jo ur nal of In ter na ti o nal Law & Fo re ign Af fa irs 10(2)/2005, 361, опи су је ка ко су 
по ли тич ки ли де ри по пут аме рич ког пред сед ни ка Ву дроа Вил со на или бољ ше вич ког во ђе 
Вла ди ми ра Ле њи на ко ри сти ли ре то ри ку на че ла са мо пре де ље ња за по сти за ње ди ја ме трал но 
су прот них ци ље ва, је дан да би до вео сво ју зе мљу до по бе де у ра ту и при том де ста би ли зо вао 
по ли тич ке ри ва ле, дру ги да би сво ју др жа ву ба цио на ко ле на и пре у зео по ли тич ку власт.
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осло бо ди лач ке по кре те, јер са ме ни су има ле ко ло ни је. Ти ме су сла би ле сво-
је по тен ци јал не европ ске ри ва ле и исто вре ме но ра чу на ле на про ши ре ње 
сфе ре ути ца ја у но во фор ми ра ним са мо стал ним др жа ва ма Ази је, Афри ке и 
Ла тин ске Аме ри ке.

Про цес де ко ло ни за ци је се у јед ном тре нут ку за вр шио, али број не ма-
њин ске гру пе у по сто је ћим су ве ре ним др жа ва ма ни су пре ста ле да оспо ра-
ва ју те ри то ри јал ни ин те гри тет сво јих др жав них ма ти ца. Не ста бил ност ме ђу-
на род них од но са ко ју су ова кве ак тив но сти узро ко ва ле пре ти ла је да до ве де 
до на ру ша ва ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти. Из тог раз ло га пра во на 
са мо о пре де ље ње је мо ра ло не ка ко да се огра ни чи. Прав на те о ри ја и ме ђу-
на род на суд ска прак са до шле су до ре ше ња у ви ду раш чла њи ва ња пој ма 
са мо о пре де ље ња на два ње го ва об ли ка, уну тра шње и спо ља шње са мо о пре-
де ље ње.2 Пра во на уну тра шње са мо о пре де ље ње пре ма том схва та њу ужи-
ва ју сви на ро ди, и оно се ис цр пљу је при зна ва њем и оства ри ва њем ши ро ког 
кор пу са ма њин ских пра ва у окви ру су ве ре них др жа ва ко ји га ран ту је тим 
ма њи на ма њи хо ву кул тур ну, дру штве ну, по ли тич ку, је зич ку и вер ску са мо-
бит ност. Све док та пра ва не бу ду по вре ђе на од стра не др жав них ор га на 
вла сти, сма тра се да ти на ро ди ни су дис кри ми ни са ни и да не ма ју пра ва да 
угро жа ва ју те ри то ри јал ни ин те гри тет ма тич не др жа ве. Пра во на спо ља шње 
са мо о пре де ље ње ужи ва ју сви дис кри ми ни са ни на ро ди, чи ја основ на пра ва 
тр пе те шке и кон ти ну и ра не по вре де од стра не др жав них ор га на вла сти. Ме-
ђу на род но пра во та квим на ро ди ма те о рет ски да је мо гућ ност да се от це пе 
од др жа ве ко ја вр ши по вре де њи хо вих пра ва и да про гла се сво ју не за ви сност, 
или да се при са је ди не дру гој др жа ви, обич но оној у ко јој жи ви је згро њи хо-
ве ет нич ке гру пе.

2 Ко ми си ја прав ни ка ко ју је осно ва ло Дру штво на ро да из ме ђу два свет ска ра та ба ви ла 
се пи та њем Аланд ских остр ва и до мо ро дач ког ста нов ни штва ових остр ва под су ве ре ни те-
том Фин ске. Ста нов ни штво је же ле ло да се от це пи од Фин ске и да се при са је ди ни Швед ској. 
Ко ми си ја је у свом из ве шта ју кон ста то ва ла да ста нов ни штво Аланд ских остр ва има пра во 
на кул тур ну и по ли тич ку ау то но ми ју у окви ру Фин ске, али не и пра во на от це пље ње, „The 
Aa land Islands qu e sti on. Re port of the Com mit tee of Ju rists“, Le a gue of Na ti ons Of fi cial jo ur nal 
3/1920, 3-19; Је дан од нај ве ћих ме ђу на род но прав них ау то ри те та за пи та ња са мо о пре де ље ња, 
Мајкл Шарф, кон ста то вао је у свом де лу – Mic hael P. Scharf, „Ear ned So ve re ignty: Ju ri di cal 
Un der pin nings“, Den ver Jo ur nal of In ter na ti o nal Law and Po licy 31/2003, 379 – да по сто је раз-
ли чи ти по јав ни об ли ци пра ва на са мо о пре де ље ње у ко је свр ста ва ау то но ми ју, са мо у пра ву, 
сло бод но удру жи ва ње и као крај ње сред ство, от це пље ње. Уну тра шњи су до ви ко ји су се 
из ја шња ва ли о пра ву на са мо о пре де ље ње та ко ђе по др жа ва ју ово схва та ње. Та ко, на при мер, 
Вр хов ни суд Ка на де, у оце ни пра ва ста нов ни штва про вин ци је Кве бек на от це пље ње од 
Ка на де, кон ста ту је да се мо ра по ву ћи ли ни ја раз ли ко ва ња из ме ђу пра ва на уну тра шње са-
мо о пре де ље ње ко је на род Кве бе ка мо же да из ве де у гра ни ца ма са ве зне др жа ве Ка на де, и 
пра ва на спо ља шње са мо о пре де ље ње ко је би под ра зу ме ва ло и се це си ју, ви ди Вр хов ни суд 
Ка на де, Re fe ren ce re Se ces sion of Qu e bec, [1998] 2 S.C.R. 217.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020
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Ка же мо те о рет ски, јер је ова ква прав на ло ги ка у прак си сло же них ме-
ђу на род них од но са те шко при ме њи ва. Је дан прав ник, ко ји по вла чи ли ни ју 
из ме ђу уну тра шњег и спо ља шњег пра ва на са мо о пре де ље ње, пре ма овој 
прав ној фор му ли са мо тре ба да ба ци по глед на спи сак по вре да ма њин ских 
пра ва не ке ет нич ке гру пе од стра не др жав них ор га на и да за кљу чи да су 
ис пу ње ни усло ви да уну тра шње са мо о пре де ље ње мо же да пре ра сте у от це-
пље ње. Ме ђу тим, мно ги су слу ча је ви у ко ји ма су ма њин ске гру пе ука зи ва-
ле на те шка кр ше ња сво јих пра ва, по ку ша ле да се из бо ре за сво ју не за ви-
сност, али су при том на и шле на пот пу но не ра зу ме ва ње, па чак и отво ре ну 
оп струк ци ју од стра не ме ђу на род не за јед ни це.3 Са дру ге стра не, по сто је 
ма њин ске ет нич ке гру пе ко је су ужи ва ле ве о ма ши ро ка и ме ђу на род ним 
стан дар ди ма аде кват на ма њин ска пра ва, кр ше на са мо ра ди бор бе др жав них 
ор га на про тив те ро ри стич ких ак ци ја ра ди кал них гру па у окви ру тих ма њи-
на, али је њи хо во пра во на спо ља шње са мо о пре де ље ње при ву кло зна чај ну 
по др шку ме ђу на род не за јед ни це и на кра ју успе шно ре а ли зо ва но.4

3 Ка сте ли но на во ди да је по го то во то слу чај са до мо ро дач ким на ро ди ма обе Аме ри ке. 
Ове ет нич ке гру пе су из гу би ле сво је тра ди ци о нал не те ри то ри је, би ле по ти сну те на дру-
штве не мар ги не и дис кри ми ни са не од стра не но во фор ми ра них др жа ва на аме рич ким кон-
ти нен ти ма. Ме ђу тим, њи хо ва де фи ни и ци ја на род но сти ни је се укла па ла у пој мо ве „на ро да 
под ко ло ни јал ном до ми на ци јом“ Евро пе XX ве ка. За то су сви њи хо ви по ку ша ји да се по ли-
тич ки из бо ре за от це пље ње оста ли без по др шке ве ли ких си ла. На рав но, цен трал на власт др жа-
ва у ко ји ма су се на ла зи ли по ме ну ти на ро ди би ла је ви ше не го сна жна да се од у пре њи хо вим 
сла ба шним и углав ном ми ро љу би вим по кре ти ма за от це пље ње, ви ди Jos hua Ca stel li no, 
„Ter ri to rial In te grity and the “Right” to Self De ter mi na tion: An Exa mi na ti on of the Con cep tual 
To ols“, Bro oklyn Jo ur nal of In ter na ti o nal Law 33(2)/2008, 556-557.

4 Не мо ра мо да иде мо мно го да ле ко у да ва њу при ме ра. Слу чај Ау то ном не по кра ји не 
Ко со ва и Ме то хи је је ви ше не го очи гле дан до каз ове прак се. Ако се по слу жи мо стра ним 
ау то ри те ти ма ко ји су се ба ви ли том те мом, ви ди мо да, иа ко они твр де да је ре жим Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа те шко кр шио пра ва ал бан ске ма њи не на те ри то ри ји Ко сме та, то ни је би ло до-
вољ но за ис пу ње ње кри те ри ју ма за спо ља шње са мо о пре де ље ње. Раз ло ге на ла зе у чи ње ни ци 
да је Ми ло ше ви ћев ре жим био не де мо крат ски, те да је и сам сврг нут са вла сти де мо крат ским 
про ме на ма, на кон ко јих су сва пра ва Ал ба на ца, при вре ме но уки ну та ра ди об ра чу на са те ро-
ри сти ма у њи хо вим ре до ви ма, би ла вра ће на. Ми ло ше ви ћев ре жим је био са мо при вре ме на, 
те ро ри змом и не де мо крат ским ка рак те ром вла сти усло вље на, епи зо да кр ше ња пра ва Ал бан-
ске ма њи не, али и ве ћин ских ет нич ких Ср ба, ко ја се вре мен ски на ла зи ла из ме ђу пе ри о да 
пот пу ног ужи ва ња свих ма њин ских пра ва Ал ба на ца у окви ру Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не 
Ре пу бли ке Ју го сла ви је, и не сум њи во ис по ље не же ље но ве де мо крат ске вла де да по стиг не 
спо ра зум са ло кал ним ал бан ским вла сти ма ко ји би по но во оства рио сва за га ран то ва на ма њин-
ска пра ва. До оства ре ња те же ље ни је до шло, ме ђу тим, због сна жне по др шке де ла ме ђу на-
род не за јед ни це јед но стра но про гла ше ној не за ви сној др жа ви Ко со во и оку па ци је те ри то-
ри је Ко сме та од стра не ме ђу на род них вој них сна га ко је су оне мо гу ћи ле за ко ни то де ло ва ње 
цен трал них ор га на вла сти Ре пу бли ке Ср би је. Ви ди Mi le na Ste rio, „The Ko so var Dec la ra tion 
of In de pen den ce: „Botching the Bal kans” or Re spec ting In ter na ti o nal Law?”, Ge or gia Jo ur nal of 
In ter na ti o nal & Com pa ra ti ve Law 37(2)/2009, 287-288
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Сма тра мо да је, за то, по треб но са др жин ски про ши ри ти де фи ни ци ју 
пра ва на спо ља шње са мо о пре де ље ње кри те ри ју ми ма ко ји ни су чи сто прав-
ни, ка ко би се из бе гла де фи ни ци ја ко ја не ма упо ри шта у ре ал ном жи во ту 
ме ђу на род них од но са. Пре ма то ме, ни је до вољ но са мо по ка за ти да је по сто-
ја ло кон ти ну и ра но и те шко кр ше ње пра ва јед не ет нич ке гру пе од стра не 
др жав них ор га на вла сти. По треб но је да та др жав на власт ви ше не мо же 
де ло твор но да кон тро ли ше те ри то ри ју на ко јој жи ви да та ет нич ка гру па, 
да кле да свој но ми нал ни су ве ре ни тет не мо же ре ал но да оства ри на тој те-
ри то ри ји. По треб но је, та ко ђе, да се услед ва ку у ма сла бе др жав не вла сти на 
том про сто ру ство ре де ло твор ни из вор ни ор га ни вла сти са ме ет нич ке гру пен 
ко ји су по др жа ни у од ре ђе ној ме ри струк ту ра ма вла сти ко је ства ра ме ђу на-
род на за јед ни ца. Ко нач но, али и нај ва жни је, по треб но је да бор ба за пра во 
на спо ља шње са мо о пре де ље ње ужи ва по др шку нај ва жни јих др жа ва ме ђу-
на род не за јед ни це, оних ко је обич но на зи ва мо „ве ли ким си ла ма“.

Иде ја на шег ра да је да при ме ни мо ову нор ма тив но-по ли тич ку де фи ни-
ци ју пра ва на спо ља шње са мо о пре де ље ње на слу чај од лу ка ко је је до не ла 
Ве ли ка на род на скуп шти на Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на у Ба на ту, 
Бач кој и Ба ра њи у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не, ко ји ма је про гла ше-
но от це пље ње Ба на та, Бач ке и Ба ра ње од Угар ске и исто вре ме но при са је ди ње-
ње Кра ље ви ни Ср би ји. С об зи ром да се у овом слу ча ју ра ди ло о оства ри ва њу 
пра ва на на род но са мо о пре де ље ње у ви ду от це пље ња од до та да шње др жа-
ве под чи јим су ве ре ни те том су ови на ро ди би ли (Ау стро-угар ске мо нар хи је, 
од но сно Угар ске), же ли мо да по ка же мо да је овај чин от це пље ња био у пот-
пу ном скла ду са са вре ме ним и ре ал ним схва та њем пра ва на са мо о пре де ље ње 
као нор ме ме ђу на род ног пра ва и чи ње ни це ме ђу на род них од но са, с об зи ром 
да је ис пу ња вао све на ве де не кри те ри ју ме. Због тог оства ре ног скла да, овај 
чин је од ве ли ког исто риј ско-прав ног зна ча ја, јер је већ на по чет ку раз во ја 
кон цеп та са мо о пре де ље ња у ме ђу на род но прав ном по рет ку по ста вио пре се дан 
пре ма ко ме су се мо гли рав на ти сви бу ду ћи успе шни слу ча је ви оства ри ва ња 
пра ва на спо ља шње са мо о пре де ље ње. 

Рад је по де љен на не ко ли ко це ли на. У пр вом де лу ће мо из ло жи ти за што 
у до са да шњем раз во ју пра ва на са мо о пре де ље ње ни је по стиг ну та ја сна де фи-
ни ци ја ње го ве прав не са др жи не (2.1.) и кроз при ме ре успе шних и не у спе шних 
от це пље ња по ка за ти ка ко су ван прав ни кри те ри ју ми у крај њој ли ни ји ти 
ко ји од лу чу ју о успе шно сти или не у спе шно сти јед ног ак та от це пље ња да 
до би је по твр ду у ме ђу на род ном пра ву (2.2). У дру гом де лу ће мо по ка за ти 
кроз сту ди ју слу ча ја пра ва на са мо о пре де ље ље ње Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих 
Сло ве на ко ји су жи ве ли под су ве ре ни те том Ау стро-Угар ске на под руч ју Бана-
та, Бач ке и Ба ра ње, ка ко су кри те ри ју ми на ше де фи ни ци је би ли ис пу ње ни 
у да том слу ча ју и ка ко је са ста но ви шта са вре ме ног ме ђу на род ног пра ва и 
ре ал но сти ме ђу на род них од но са, овај акт био са вр ше но ле га лан и ле ги ти ман. 
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2. ТЕ О РИ ЈА И ПРАК СА ПРА ВА НА СПО ЉА ШЊЕ  
СА МО О ПРЕ ДЕ ЉЕ ЊЕ

2.1.Дефиницијаправанасамоопредељењеумеђународномправу

Ка ко ис ти че Бур саћ, „у те о ри ји се рет ко сре ћу де фи ни ци је пра ва на 
са мо о пре де ље ње, иа ко, по пра ви лу, ау то ри у сво јим ра до ви ма са др же оде љак 
под на сло вом де фи ни ци ја или са др жи на пра ва на са мо о пре де ље ње на ро да“.5 
Ми у овом ра ду по ста вља мо де фи ни ци ју пра ва на спо ља шње са мо о пре де-
ље ње, „ко је укљу чу је пра во на ро да да сло бод но од лу че о свом ме ђу на род ном 
ста ту су ... да ство ре соп стве ну су ве ре ну и не за ви сну др жа ву, да се удру же 
са по сто је ћом су ве ре ном др жа вом или при са је ди не по сто је ћој су ве ре ној 
др жа ви (за ви сно од то га да ли је у пи та њу са ве зна или уни тар на др жа ва), 
или ус по ста ве би ло ко ји дру ги по ли тич ки по ре дак по свом сло бод ном из-
бо ру“.6 Пра во на спо ља шње са мо о пре де ље ње је из по ли тич ког прин ци па 
пре ра сло у прав ну нор му до но ше њем По ве ље УН, а ко нач но се уоб ли ча ва 
усва ја њем Де кла ра ци је о да ва њу не за ви сно сти ко ло ни јал ним зе мља ма и 
на ро ди ма (1960), Ме ђу на род них пак то ва о људ ским пра ви ма (1966) и Де кла-
ра ци је о на че ли ма ме ђу на род ног пра ва о при ја тељ ским од но си ма и са рад њи 
др жа ва у скла ду с По ве љом УН (1970). Ме ђу тим, са др жи на ових прав них 
до ку ме на та пред ви ђа да је от це пље ње у скла ду са ме ђу на род ним пра вом 
са мо ако се вр ши од стра не ко ло ни јал них на ро да или на ро да ко ји су под врг-
ну ти стра ном пот чи ња ва њу, до ми на ци ји или екс пло а та ци ји. С об зи ром да 
су Ср би и оста ли сло вен ски на ро ди на се ли ли већ по сто је ће др жав не струк-
ту ре Угар ске, ко је су по том про гла си ли от це пље ним, очи глед но да се ова 
два слу ча ја не мо гу при ме ни ти на Од лу ке Ве ли ке на род не скуп шти не.

Да ли то зна чи да је от це пље ње као из раз пра ва на спо ља шње са мо о пре-
де ље ње у свим дру гим слу ча је ви ма про тив но ме ђу на род ном пра ву? То пи-
та ње зах те ва ис пи ти ва ње окол но сти кон крет ног слу ча ја, јер не ке оп ште 
нор ме о то ме у ме ђу на род ном пра ву не ма мо. Оно што је си гур но је да ни-
јед ним ме ђу на род но прав ним из во ром от це пље ње ни је за бра ње но.7 Од лу ке 
Ве ли ке На род не скуп шти не су за пра во у кон тек сту ме ђу на род ног пра ва 
би ле из раз та ко зва не „ре ме ди јал не се це си је“ или „се це си је из ну жде“, ко ја 
да је на ро ду, чи је је по ли тич ко пред ста вља ње у окви ру по сто је ће вла де су-
ве ре не др жа ве ус кра ће но, пра во да се од те др жа ве от це пи.8 Се це си ја из 

5 Slo bo dan ka Bur sać, „Pra vo na sa mo o pre de lje nje na ro da“, Me đu na rod ni pro ble mi, 
62(2)/2010, 277.

6 An to nio Cas se se, In ter na ti o nal Law, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2001, 106.
7 The o do re Chri sta kis, „Self-De ter mi na tion, Ter ri to rial In te grity and Fa it Ac com pli in the 

Ca se of Cri mea“, He i del berg Jo ur nal of In ter na ti o nal Law 75/2015, 91.
8 О ре ме ди јал ној се це си ји ви ди ви ше код Ja mes Craw ford, The Cre a tion of Sta tes in In ter-

na ti o nal Law, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2006, 118-120.
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ну жде се не по ми ње у ме ђу на род но прав ним до ку мен ти ма из ри чи то, али у 
др жав ној прак си она је вр ло за сту пље на. У слу ча ју от це пље ња Кри ма од 
Укра ји не, Ру си ја је ви ше пу та ис ти ца ла ка ко је у пи та њу оства ре ње из вор ног 
пра ва на са мо о пре де ље ње на ро да Кри ма, пра ва ко је је пред ви ђе но По ве љом 
УН и оста лим ме ђу на род ним из во ри ма ко је смо го ре на ве ли.9 Ру си ја је из-
не ла и ту ма че ње по ко ме се пра во на от це пље ње из ну жде мо же из ве сти из 
Де кла ра ци је о на че ли ма ме ђу на род ног пра ва о при ја тељ ским од но си ма и 
са рад њи др жа ва, ко ја се сма тра оби чај ним ме ђу на род но прав ним из во ром. 
У на че лу V, ста ву 7. Де кла ра ци је се на во ди:

„Ни шта у прет ход ним ста во ви ма не ће би ти ту ма че но та ко да овла шћу је 
или под сти че би ло ка кву ак ци ју ко ја би има ла за циљ да ра зо ри, пот пу но или 
де ли мич но, те ри то ри јал ни ин те гри тет или по ли тич ко је дин ство су ве ре них и 
не за ви сних др жа ва ко је се по на ша ју у скла ду са на че ли ма рав но прав но сти и 
са мо о пре де ље ња на ро да фор му ли са ним го ре и ко ји ма оту да упра вља вла да 
ко ја пред ста вља це ло ку пан на род те ри то ри је без об зи ра на раз ли ке у ра си, 
ве ри или бо ји ко же“. 

Ру си ја је сма тра ла да се це си ја из ну жде мо же да се из ве де као на че ло 
из ове фор му ла ци је јер се њом усло вља ва на че ло те ри то ри јал ног ин те гри-
те та ко је са мо о пре де ље њу сто ји ди рект но су прот ста вље но. Ту ма че њем ар гу-
мен том a con tra rio мо же се твр ди ти да ово на че ло зна чи да др жа ве ко је не 
по шту ју пра во на уну тра шње са мо о пре де ље ње свог ста нов ни штва гу бе пра-
во на по што ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та. Гу бље ње пра ва на по што ва ње 
те ри то ри јал ног ин те гри те та до во ди до ле га ли за ци је јед но стра ног от це пље ња. 

Ту ма че ње ко је је Ру си ја из не ла у слу ча ју Кри ма за сни ва се на бо га тој 
ли те ра ту ри у прав ној те о ри ји ко ја по др жа ва ре ме ди јал ну се це си ју.10 Ме ђу-
тим, та кав став у кон крет ном слу ча ју ни су пра ти ле оста ле ве ли ке си ле.11

У прав ној те о ри ји се че сто на во де три усло ва ко ја мо ра ју да се ис пу не 
да би се при бе гло ре ме ди јал ној се це си ји: цен трал не вла сти су ве ре не др жа-
ве мо ра ју упор но од би ја ти да том на ро ду пра во на уче шће у вла ди; ко лек-
тив на на род на пра ва тог на ро да про ла зе кроз кон ти ну и ра ни про цес ма сов ног 
и си сте мат ског кр ше ња; окол но сти ко је вла да ју у др жа ви ис кљу чу ју сва ку 

9 T. Chri sta kis, 80.
10 Та ква схва та ња је за сту пао још Бу хајт, Lee C. Buc hhe it, Se ces sion: the le gi ti macy of 

self-de ter mi na tion, Yale Uni ver sity Press, Yale, 1978; Si mo ne F. van den Dri est, „Cri me a’s Se pa-
ra tion from Ukra i ne: An Analysis of the Right to Self-De ter mi na tion and (Re me dial) Se ces sion 
in In ter na ti o nal Law“, Net her lands In ter na ti o nal Law Re vi ew 62(3)/2015, 329–363, да је пре глед 
свих ау то ра ко ји сто је на овом ста но ви шту.

11 Са мо је не ко ли ко др жа ва све та при зна ло от це пље ње и при са је ди ње ње Кри ма Ру си ји 
– Јер ме ни ја, Ни ка ра гва, Ав га ни стан, Кир ги стан и Де мо крат ска На род на Ре пу бли ка Ко ре ја.
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мо гућ ност на ла же ња мир ног ре ше ња спо ра у окви ру по сто је ће др жав не 
струк ту ре.12 По ре чи ма Бју ке не на: 

„мо рал но је оправ да но бра ни ти се про тив кр ше ња основ них људ ских 
пра ва. Ка да је је ди на ал тер на ти ва тр пље њу зло у по тре ба и не прав ди се це си ја, 
та да пра во жр та ва да се бра не има ја чу прав ну сна гу од пра ва др жа ве на те-
ри то ри јал ни ин те гри тет, што им да је мо рал но оправ да ње да се за јед нич ки 
от це пе“.13

У прав ној те о ри ји не ма ја сних упут ста ва ка ко се ови кри те ри ју ми при-
ме њу ју у прак си. Ни Ме ђу на род ни суд прав де у свом Са ве то дав ном ми шље њу 
о јед но стра но про гла ше ној не за ви сно сти Ко со ва ни је до при нео ту ма че њу 
ових кри те ри ју ма.14 Чи ни се да је прав на са др жи на кон цеп та са мо о пре де-
ље ња на мер но оста вље на у ма гли, јер се ти ме др жа ве, као ства ра о ци ме ђу-
на род ног пра ва, шти те од мо гућ но сти да им бу де на ру шен те ри то ри јал ни 
ин те гри тет и су ве ре ни тет. Уме сто ства ра ња јед ног ја сног оп штег пра ви ла, 
ко је би пред ви де ло прав но при ме њи ве кри те ри ју ме ка да је пра во на спо ља шње 
са мо о пре де ље ње, ко је укљу чу је и от це пље ње, до зво ље но, а ка да не, ме ђу на-
род на за јед ни ца се у не ко ли ко слу ча је ва по ку ша ја от це пље ња са по зи ва њем 
на са мо о пре де ље ње по на ша ла раз ли чи то, у за ви сно сти од окол но сти са мог 
слу ча ја.

12 An to nio Cas se se, Self-de ter mi na tion of Pe o ples, Cam brid ge uni ver sity Press, Cam brid ge, 
1995, 119.

13 Al len Buc ha nan, Ju sti ce, Le gi ti macy, and Self-De ter mi na tion: Mo ral Fo un da ti ons for 
In ter na ti o nal Law, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2004, 354.

14 О раз ло зи ма за окле ва ње Су да и до ме ти ма овог са ве то дав ног ми шље ња ви ди Duš ko 
Di mi tri je vić, Ivo na La đe vac, Mi haj lo Vu čić, „Pred u ze te ak tiv no sti u UN oko re ša va nja pi ta nja KiM“, 
Me đu na rod ni pro ble mi, 64(4)/2012, 447-451. Ау то ри на во де ка ко је у овом ми шље њу Суд при-
бе гао тех ни ци тзв. по вр шин ског от кла ња ња спо ра: „На и ме, у си ту а ци ји ка да у ме ђу на род-
ној за јед ни ци по сто ји ши ро ка по де ље ност око пи та ња ко ја су об у хва ће на спо ром, а од њи хо-
вог ре ша ва ња за ви си ста тус ве ли ког бро ја чла но ва ме ђу на род не за јед ни це, Суд по пра ви лу 
не ула зи у су шти ну спо ра“, а су шти на је би ла у од ре ђи ва њу ва же ња кри те ри ју ма пра ва на 
се це си ју. „С об зи ром на са др жај усво је ног са ве то дав ног ми шље ња, про из ла зи да се Ме ђу-
на род ни суд прав де ни је ба вио ис пи ти ва њем оправ да но сти раз ло га ко ји су до ве ли до уни-
ла те рал ног про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва. Суд ни је рас пра вљао о пи та њи ма ле гал но сти 
по сле ди ца тог јед но стра ног чи на, ни ти је рас пра вљао о по сто ја њу др жав но сти Ко со ва и 
прав ним ефек ти ма ње го вог ме ђу на род ног при зна ња. Још ма ње се Суд ба вио ме ри ту мом 
спо ра ко ји по сто ји из ме ђу Ср би је и при вре ме них ко сов ских ин сти ту ци ја о пи та њи ма по пут, 
мо гућ но сти оства ри ва ња пра ва на са мо о пре де ље ње Ал ба на ца са Ко со ва и Ме то хи је од но-
сно, о мо гућ но сти от це пље ња ју жне срп ске по кра ји не од Ср би је. Ка ко су на ве де на пи та ња 
пре ва зи ла зи ла оквир пи та ња по ста вље ног уну тар зах те ва Ге не рал не скуп шти не, Суд је сву 
па жњу усме рио на утвр ђи ва ње чи ње ни ца о ле гал но сти де кла ра ци је о не за ви сно сти Ко со ва. 
Кре ћу ћи се ис кљу чи во у на ве де ном прав цу, Ме ђу на род ни суд прав де при хва тио је ста но-
ви ште да де кла ра ци ја о јед но стра ном про гла ше њу не за ви сно сти не мо ра би ти у ди рект ној 
ко ли зи ји са ме ђу на род ним пра вом уко ли ко се њо ме утвр ђу ју на ве де на пра ва“.
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2.2.Правонаспољашњесамоопредељењеупракси
међународниходноса

По ме ну ли смо већ слу чај Кри ма. Ру ски на род на тој те ри то ри ји Укра-
ји не ре шио је да пу тем ре фе рен ду ма про гла си сво је от це пље ње од Укра ји не, 
да би се по том при са је ди нио Ру ској Фе де ра ци ји као но ва фе де рал на је ди ни-
ца. Про гла ше ње от це пље ња је до шло као ре ак ци ја на др жав ни удар у Укра-
ји ни, ко ји је на власт до вео вла ду ко ја је дис кри ми ни са ла ру ско ет нич ко 
ста нов ни штво Укра ји не, те су се гра ђа ни Кри ма, оправ да но упла ше ни за 
сво је жи во те и без бед ност, обра ти ли Ру си ји за по моћ. Да кле, чин от це пље-
ња је за пра во био чин пре вен ци је и не мо же се ни ка ко го во ри ти о не ком 
кон ти ну и ра ном и ма сов ном кр ше њу људ ских пра ва ста нов ни ка Кри ма. На-
рав но, Ру си ја ни је про пу сти ла при ли ку да обез бе ди, пу тем ин кор по ра ци је 
Кри ма, сво је по ли тич ке и вој не ин те ре се. Оста ле ве ли ке си ле, као што смо 
по ме ну ли, и да ље по шту ју те ри то ри јал ни ин те гри тет Укра ји не и не при зна ју 
овај чин. 

У слу ча ју јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва, до шло је до 
рас це па у ме ђу на род ној за јед ни ци го то во на две по ло ви не. С об зи ром на рат 
и бло ка ду пре го во ра из ме ђу при штин ских ло кал них вла сти и цен трал них 
др жав них вла сти Ре пу бли ке Ср би је, ко сов ска не за ви сност је до шла као ис-
кљу чи во јед но стран чин, ко ји су при хва ти ле са мо оне ве ли ке си ле ко је су 
исто вре ме но и из вр ши ле агре си ју на те ри то ри ју Ср би је, ка ко би је при мо-
ра ле на уступ ке ко сов ским Ал бан ци ма. Ру си ја и Ки на, као стал не чла ни це 
Са ве та без бед но сти УН и две ну кле ар не гло бал не си ле, ни су при зна ле јед но-
стра но про гла ше ну не за ви сност, као и Шпа ни ја, јед на од зна чај них чла ни ца 
Европ ске уни је и мно ге дру ге др жа ве, ре ги о нал не си ле ши ром све та. Ко со-
во та ко ег зи сти ра у јед ном прав ном лим бу, где му се ус кра ћу је мо гућ ност 
члан ства у УН и оста лим ре ле вант ним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. 

При мер Ју жног Су да на по ка зу је ка ко је спо ра зум из ме ђу ма тич не др-
жа ве и от це пље не те ри то ри је ле ги ти ми зо вао се це си ју. 2011. го ди не је про-
гла ше на де кла ра ци ја не за ви сно сти Ју жног Су да на од др жа ве Су дан, ко ја је 
усле ди ла на кон ду го трај ног и те шког гра ђан ског ра та у ко ме се ста нов ни-
штво Ју жног Су да на ору жа но из бо ри ло за сво ју не за ви сност. Су дан је на 
кра ју у ви ду ме ђу на род ног уго во ра са Ју жним Су да ном при знао ову не за-
ви сност.15 Све ве ли ке си ле су по др жа ле не за ви сност Ју жног Су да на.

При мер Аб ха зи је и Ју жне Осе ти је је сли чан слу ча ју Кри ма. Две про-
вин ци је Гру зи је већ ду ги низ го ди на у прак си функ ци о ни шу као не за ви сне. 
Гру зи ја је по ку ша ла 2008. да их вра ти под свој су ве ре ни тет, али се тај по-
ку шај не слав но за вр шио јер је Ру си ја, ко ја при зна је не за ви сност ове две 

15 Ви ди ви ше код So lon So lo mon, „The Qu est for Self-De ter mi na tion: De fi ning In ter na ti o nal 
Law’s In he rent In ter sta te Li mits“, San ta Cla ra Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 11(2)/2013, 409.
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про вин ци је, вој но ре а го ва ла, уз из го вор да гру зиј ске вла сти вр ше ге но цид 
над њи хо вим на ро дом.16 Осим Ру си је, ни јед на дру га ве ли ка си ла не по др жа-
ва не за ви сност ове две про вин ци је, па иа ко оне пот пу но кон тро ли шу сво ју 
те ри то ри ју, а гру зиј ске вла сти одав но не ма ју при ступ тој те ри то ри ји ко ју 
сма тра ју сво јом, ни је им до пу ште но да по ста ну чла ни це УН, или на би ло 
ко ји дру ги на чин до би ју ле ги тим но при зна ње од ме ђу на род не за јед ни це.

Ис точ ни Ти мор је на сил ним пу тем при са је ди њен Ин до не зи ји 1976. го-
ди не. Пре то га, ова про вин ци ја би ла је пор ту гал ска ко ло ни ја. Ме ђу на род на 
за јед ни ца је од мах осу ди ла анек си ју Ис точ ног Ти мо ра, јер је ин до не жан ска 
вој на упра ва до ве ла до ма сов них и рас про стра ње них кр ше ња људ ских пра-
ва и ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. Ви ше од 60.000 гра ђа на Ис точ ног 
Ти мо ра је из гу би ло жи вот то ком оку па ци је. Ује ди ње не на ци је су се уме ша-
ле у ор га ни за ци ју ре фе рен ду ма 1999. ко јим се Ис точ ни Ти мор от це пио од 
Ин до не зи је. На осно ву Ре зо лу ци је 1264 СБ УН у Ис точ ни Ти мор је по сла та 
ми си ја пла вих шле мо ва. 2002. го ди не Ге не рал ни се кре тар УН Ко фи Анан 
је пре нео овла шће ња упра ве на из вор не др жав не вла сти Ис точ ног Ти мо ра 
и ота да је ова зе мља сте кла сво ју пу ну не за ви сност. Не ко ли ко ме се ци ка-
сни је она је при мље на у УН као пу но прав ни члан.17

Ка ко ви ди мо, од свих на ве де них при ме ра, је ди не не спор не си ту а ци је 
вр ше ња пра ва на спо ља шње са мо о пре де ље ње су би ле оне у ко ји ма је по сто-
ја ло прет ход но кон ти ну и ра но и ма сов но кр ше ње људ ских пра ва на ро да 
ко ји се от це пио од цен трал не вла сти, у ко ји ма је др жав на власт фак тич ки 
из гу би ла свој су ве ре ни тет на от це пље ном под руч ју пре са мог чи на от це-
пље ња, у ко ји ма су се ло кал ни ор га ни вла сти ус пе ли да на мет ну као фак-
тич ки су ве ре ни (увек уз по моћ спо ља), и у ко ји ма ве ли ке си ле ни су има ле 
раз ло га да акт са мо о пре де ље ња оспо ра ва ју. Те усло ве ис пу ња ва ју од на ве-
де них слу ча је ва са мо Ис точ ни Ти мор и Ју жни Су дан. Ко со во не ис пу ња ва 
услов ма сов ног и кон ти ну и ра ног кр ше ња људ ских пра ва, ни је ус пе ло да се 
на мет не као фак тич ки су ве ре но на це ли ни от це пље не те ри то ри је, и не ма 
при зна ње свих ве ли ких си ла. Аб ха зи ја и Ју жна Осе ти ја та ко ђе не ис пу ња-
ва ју услов ма сов ног и кон ти ну и ра ног кр ше ња људ ских пра ва и не ма ју при-
зна ње ве ли ких си ла осим Ру си је. Слу чај Кри ма је до не кле по се бан, јер је 
Крим прак тич но отет од стра не ве ли ке си ле дру гој др жа ви. Иа ко не по сто-
ји услов ма сов ног и кон ти ну и ра ног кр ше ња људ ских пра ва, је ди ни на чин 
да се ин кор по ра ци ја Кри ма у Ру си ју оспо ри би ла би вој на ин тер вен ци ја 
дру гих ве ли ких си ла про тив Ру си је ко ја би по др жа ла ус по ста вља ње су ве-
ре ни те та Укра ји не на Кри му. За та ко не што, усло ви још ни су зре ли. Ме ђу тим, 

16 Ви ди ви ше код Mi le na Ste rio, „On the Right to Ex ter nal Self-De ter mi na tion: Sel fi stans, 
Se ces sion, and the Gre at Po wers‘ Ru le“, Min ne so ta Jo ur nal of In ter na ti o nal Law 19/2010, 166-168. 

17 По да ци пре у зе ти из: Ja ni Pur na wanty, „Va ri o us Per spec ti ves in Un der stan ding the East 
Ti mor Cri sis“, Tem ple In ter na ti o nal & Com pa ra ti ve Law Jo ur nal 14/2000, 61-65.
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оста је чи ње ни ца да су ЕУ и САД уве ле санк ци је Ру си ји због овог чи на, док 
је Ки на оста ла не у трал на. Ова ана ли за по твр ђу је на шу хи по те зу да је от це-
пље ње као акт вр ше ња пра ва на спо ља шње са мо пре де ље ње у скла ду са 
ме ђу на род ним пра вом са мо ако ис пу ња ва сва че ти ри усло ва ко ја смо де фи-
ни са ли.

3. ПРИ МЕ НА КРИ ТЕ РИ ЈУ МА ПРА ВА НА СА МО О ПРЕ ДЕ ЉЕ ЊЕ  
НА ОД ЛУ КЕ ВЕ ЛИ КЕ НА РОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

3.1.ПолитичкадискриминацијаикршењаправаСрба
иосталихсловенскихнарода

Срп ски на род је на те ри то ри ју да на шње Вој во ди не до шао као ор га ни зо-
ва на ет нич ка, по ли тич ка и вер ска це ли на кра јем XVII ве ка.18 То ком ве ко ва 
бо рав ка на тлу та да шње Угар ске, код ње га је са зре ва ла свест о свом по себ ном 
по ло жа ју ко ја се по сте пе но уоб ли ча ва ла у по ли тич ки про грам. „Ин ви та то-
ри ја“ ца ра Ле о пол да I je по слу жи ла Ср би ма као прав ни основ да за тра же 
те ри то ри јал ну и по ли тич ку ау то но ми ју и при зна ва ње Ле о пол до вих при ви-
ле ги ја на це лом под руч ју ко ји су на се ли ли, а ко ји ће ући нај ве ћим де лом у 
са став да на шње Ау то ном не по кра ји не Вој во ди не. Са дру ге стра не, др жав ни 
ор га ни Угар ске „ни су при зна ва ли срп ске при ви ле ги је, ту ма че ћи их као не ле-
ги тим не, од но сно, из да те ми мо Угар ског са бо ра“.19 Угар ска др жа ва је при зна-
ва ла Ср бе са мо као вер ску за јед ни цу, „чи ме је оста ла не ис пу ње на њи хо ва 
основ на те жња да оства ре на ци о нал ну и по ли тич ку рав но прав ност у Мо нар-
хи ји ... „то је за уз врат Беч ком дво ру оста вља ло мо гућ ност да, по по тре би, ме ња 
сми сао по је ди них при ви ле ги ја и да их нај зад и фак тич ки обе сна жи“.20

У вре ме бур жо а ских ре во лу ци ја ши ром Евро пе сре ди ном XIX ве ка и 
срп ски се на род од лу чио да ис ту пи као са мо стал ни по ли тич ки чи ни лац. На 
Мај ској скуп шти ни, одр жа ној у Срем ским Кар лов ци ма, од 13. до 15. ма ја 
1848. го ди не, срп ски на род је до нео од лу ку о ства ра њу Срп ске Вој во до ви не, 
на те ме љу сло бо де и са вр ше не јед на ко сти.21 Ма ђар ски др жав ни ор га ни су 
по ку ша ли да у кр ви угу ше овај по ли тич ки из лет срп ског на ро да. Гра ђан ски 

18 Слав ко Га ври ло вић, „О бор би Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји за по ли тич ко-те ри-
то ри јал ну ау то но ми ју 1690-1850“, При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918, Но ви 
Сад, 1993, 31.

19 Сте ван Си ме о но вић-Чо кић, „Срп ске при ви ле ги је“, Вој во ди на, II, Но ви Сад, 1939, 57.
20 Ibid, 63-68. Та ко је, ре ци мо, у вре ме Ма ри је Те ре зи је рас фор ми ра на на род на са мо-

у пра ва у Вој ној кра ји ни, по је ди не кра ји не би ле су и пот пу но уки ну те, а са мо у пра ва срп ског 
на ро да све де на са мо на цр кве но-школ ски до мен.

21 Ва си ли је Кре стић, Срп ско-хр ват ски од но си и ју го сло вен ска иде ја у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка, Бе о град, 1988, 84.
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рат, у ко ме су Ср би има ли по др шку беч ког дво ра, за вр шен је до но ше њем 
Цар ског па тен та, 18. но вем бра 1849, ко јим је обра зо ва на по себ на област, 
кру но ви на, под на зи вом „Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат“.22

Усле дио је пе ри од из ра зи те гер ма ни за тор ске по ли ти ке беч ког дво ра 
ка да су за гу вер не ре Вој вод ства по ста вља ни ис кљу чи во Нем ци, а не мач ки 
је, као зва нич ни је зик, уве ден у ад ми ни стра ци ју и школ ство. Ко нач но, Цар-
ским ре ше њем од 27. де цем бра 1860. го ди не уки ну то је Вој вод ство Ср би ја 
и Та ми шки Ба нат и при по је но Угар ској, осим рум ског и илоч ког сре за, ко ји 
су при па ли Хр ват ској. Ота да по чи ње из ра зи та ма ђа ри за ци ја срп ског и дру-
гих сло вен ских на ро да на под руч ју да на шње Вој во ди не ко ја се огле да ла 
по себ но у За ко ну о на род но сти ма, усво је ном у Пар ла мен ту Кра ље ви не Угар-
ске 1868, пре ма ко ме „сви гра ђа ни са чи ња ва ју у по ли тич ком по гле ду јед ну 
је дин стве ну и не де љи ву угар ску на ци ју...“.23 Ко нач но, на пред лог ма ђар ске 
вла де, 1912. го ди не је цар Фра ња Јо сиф I ста вио ван сна ге го то во све про пи-
се ко је су до не ли цр кве но-на род ни са бо ри и ти ме уки нуо срп ску цр кве но-
школ ску ау то но ми ју. Уки да ње цр кве но-школ ске ау то но ми је учвр сти ло је 
уве ре ње сло вен ских на ро да на под руч ју да на шње Вој во ди не да „ре ше ње свог 
на ци о нал ног пи та ња и га ран ци ју свог на ци о нал ног оп стан ка мо ра ју тра жи-
ти ван гра ни ца Хаб збур шке мо нар хи је – у окви ри ма Кра ље ви не Ср би је“.24

Уо чи из би ја ња I свет ског ра та, ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал на по де ла 
Угар ске де ли ла је срп ски ет нич ки про стор Ба ра ње, Бач ке и Ба на та на Ба рањ-
ску жу па ни ју (са се ди штем у Пе чу ју), Бач ко-Бо дро шку (са се ди штем у Сом-
бо ру), То рон тал ску (са се ди штем у Ве ли ком Беч ке ре ку) и Та ми шку (са се ди-
штем у Те ми шва ру). По се бан ста тус има ли су сло бод ни кра љев ски гра до ви, 
у ран гу жу па ни је, ко ји ма је упра вљао по себ ни ве ли ки жу пан и гра до ви у 
ран гу сре за ко ји су би ли под не по сред ном вла шћу ве ли ког жу па на оне жу па-
ни је у чи јем су са ста ву би ли.25 Од мах по из би ја њу ра та, ау стро у гар ске вла сти 
су, у скло пу сво је рат не по ли ти ке пре ма Кра ље ви ни Ср би ји, а због ис по ље них 
па три от ских схва та ња срп ског жи вља на овим те ри то ри ја ма, при бе гле ор га-
ни зо ва ним, ма сов ним и те шким по вре да ма ма њин ских пра ва Ср ба и дру гих 
сло вен ских на ро да – за бра ни ле су рад свих ма њин ских опо зи ци о них пар ти ја, 
уки ну ле су им штам пу и об у ста ви ле ак тив но сти кул тур них и дру гих удру-
же ња. Мон ти ра ним суд ским про це си ма, не сра змер ним ка зна ма за по ли тич ка 
кри вич на де ла и дру гим ме ра ма про го на ели ми ни са не су из јав ног на ци о нал-
но-по ли тич ког жи во та мно ге ис так ну те лич но сти ма њин ских на ро да.

22 Ibid, 84.
23 Ми ло рад Ек ме чић, Ства ра ње Ју го сла ви је 1790-1918, Бе о град, 1989, 155.
24 Че до мир По пов, Је ле на По пов, Ау то но ми ја Вој во ди не – срп ско пи та ње, Срем ски 

Кар лов ци, 2000, 32.
25 Ми лен ко Па лић, „Пре глед ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал них про ме на у Вој во ди ни 

1918-1941“, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 38/1964, 127-130.
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На кон пр во бит них успе ха вој ске Кра ље ви не Ср би је до шло је, у са деј-
ству са са ве знич ким ко ман да ма, до офан зив них упа да по је ди них срп ских 
је ди ни ца на те ри то ри ју Сре ма, На кон по ра за у би ци на Ле ге ту, до шло је до 
по вла че ња и по нов ног пре у зи ма ња кон тро ле ре дов них ау стро-угар ских вла-
сти над овим пре де ли ма. Усле ди ли су те шки рат ни зло чи ни пре ма ци вил ном 
ста нов ни штву у ви ду осве те за њи хо во оду ше вље но при хва та ње срп ске 
вој ске. Ме ђу тим, ка рак те ри стич но је да рат ни зло чи ни ни су вр ше ни спон-
та но, већ ор га ни зо ва но и ма сов но ка ко би се ста нов ни штво Сре ма спре чи ло 
да убу ду ће по но во пру жи до бар мо сто бран офан зив ним деј стви ма срп ских 
сна га, али и да су те ри то ри јал но за хва ти ли и про сто ре Бач ке и Ба на та. То 
све за јед но го во ри да су рат ни зло чи ни над ци ви ли ма Ср би ма и дру гим сло-
вен ским ма њи на ма то ком ра та би ли са мо на ста вак по ли ти ке дис кри ми на-
ци је ау стро-угар ске др жа ве.26

На осно ву на ве де них по да та ка се ви ди да је до кр ше ња ма њин ских пра-
ва срп ског и дру гих на ро да сло вен ског по ре кла на те ри то ри ји Ба на та, Бач ке 
и Ба ра ње до ла зи ло у јед ном вре мен ском кон ти ну и те ту од не ко ли ко ве ко ва. 
На рав но, ста ње по што ва ња ма њин ских пра ва је има ло сво је успо не и па до-
ве, али на кон осни ва ња Ау стро-Угар ске и уки да ња вој них кра ји на, ка да су 
ови на ро ди од слу жи ли сво ју свр ху вој них чу ва ра ца ре ви не, до шло је до 
убр за ног и на сил ног уки да ња свих ин сти ту ци ја по ли тич ке са мо у пра ве, ет-
нич ке и вер ске са мо бит но сти, а ко нач но то ком I свет ског ра та и лич не и 
имо вин ске без бед но сти. У скла ду са тим био је ис пу њен пр ви услов за ко ни-
то сти вр ше ња пра ва на спо ља шње са мо о пре де ље ње ко ји се са сто ји у те шком 
кр ше њу пра ва јед не ет нич ке гру пе од стра не др жав них ор га на вла сти.

3.2.РаспаддржавневластиАустро-угарскемонархије

Ау стро-Угар ска мо на р хи ја то ком це ле рат не 1918. го ди не де лу је као 
те шки бо ле сник на из ди са ју. Кле ца ла је, ис цр пље на рат ним на по ри ма, при вред-
ним, дру штве ним и по ли тич ким не да ћа ма, по ста ја ла све дез ор га ни зо ва ни-
ја, док су по ли тич ке при ли ке у по кра ји на ма на се ље ним жи вљем сло вен ског 

26 То ком „кр ва вог сеп тем бра“ 1914. го ди не у Сре му, Бач кој и Ба на ту су из гу би ли жи-
во те на сто ти не Ср ба. По том је тај бр ој са мо по ве ћа ван де ло ва њем пре ких су до ва, или од 
по сле ди ца ин тер на ци је. Пре жи ве ли су сва ка ко про ла зи ли кроз про гон, пљач ка ње и уни-
шта ва ње имо ви не. Се ла су би ла па ље на си сте мат ски и у пот пу но сти. Уни шта ва но је кул-
тур но на сле ђе, па је та ко стра дао и чу ве ни фру шко гор ски ма на стир Фе нек. У на став ку 
рат них опе ра ци ја то ком 1915. го ди не при ме ње на су и „пре вен тив на пре се ље ња“ дуж це ле 
гра ни це са Ср би јом, али и у ду би ни вој во ђан ске те ри то ри је. Ста нов ни штво та да од ве де но 
у ин тер на ци ју ни је пу шта но све до кра ја 1917. го ди не. Ви ди за де та љан при каз стра да ња 
срп ског на ро да у Сре му и дру гим обла сти ма АП Вој во ди не, То ша Ис кру љев, Рас пе ће срп-
ског на ро да у Сре му 1914., Про ме теј, Но ви Сад, 2014. 
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по ре кла по ста ја ле све не ста бил ни је.27 Ре во лу ци ја је ста ја ла на пра гу. Не мач-
ки пот пу ков ник Ото Лан дфрид је пи сао ка ко „ју го сло вен ско ста нов ни штво 
по гра нич них по кра ји на Мо нар хи је по ста је опа сно“ под ути ца јем по бе да 
срп ске вој ске на Со лун ском фрон ту.28 И дру ги вој но-по ли тич ки зва нич ни ци 
дво гу бе мо нар хи је ша љу уз не ми ру ју ће из ве шта је са те ре на: „прет ња ре во-
лу ци је је рас про стр ла сво ју сен ку по це лој зе мљи“ (Карл Ди трих); „у обла-
сти ма се вер но од Ду на ва на се ље ним Ср би ма до шло је до по бу ње нич ких 
по кре та услед срп ских успе ха“.29

Па ра лел но са све ве ћим ра су лом цар ско-кра љев ских вла сти, фор ми ра-
ју се из вор ни ор га ни са мо у пра ве. На це лој те ри то ри ји ко ју на се ља ва ју Ју жни 
Сло ве ни до ла зи до фор ми ра ња „на род них ви је ћа“, ко ја из ра ста ју у но ве ор-
га не вла сти.30 На ини ци ја ти ву чла на Ра ди кал не стран ке Ја ше То ми ћа, за 
те ри то ри ју да на шње АП Вој во ди не фор ми ра се Ве ли ки на род ни од бор, као 
но си лац на ци о нал ног по кре та и сво је вр сна на род на упра ва. Стра те шки за-
да так Од бо ра би ло је ор га ни зо ва ње сло бод но иза бра не на род не скуп шти не 
ко ја ће од лу чи ти о суд би ни срп ског на ро да у Вој во ди ни, на осно ву пра ва 
са мо о пре де ље ња. Срп ски на род ни од бор је ус пео да сво јом по ли тич ком акци-
јом об у хва ти ве ћи ну сло вен ског жи вља у Вој во ди ни – Сло ва ке, Бу њев це, 
Ру си не, Шок це и Хр ва те. У анар хич ним окол но сти ма рас па да мо нар хи је, 
Од бор је по ку ша вао да са чу ва ред и имо ви ну, јер се на ма ђар ске вој не и по-
ли циј ске је ди ни це ви ше ни је мо гла осло ни ти ни са ма угар ска власт. У ту 
свр ху ор га ни зо ва на је На род на стра жа, а за тим и срп ска вој на по ли ци ја.31 
25. но вем бра 1918. је Срп ски на род ни од бор оку пио Ве ли ку на род ну скуп-
шти ну у Но вом Са ду на ко јој је од лу че но да се Ба нат, Бач ка и Ба ра ња на 
осно ву уз ви ше ног на че ла на род ног са мо о дре ђи ва ња сма тра ју от це пље ним, 
ка ко у др жав но-прав ном, та ко и у по ли тич ком и при вред ном по гле ду од 
Угар ске. На Скуп шти ни је иза бран На род ни са вет ко ји ће „до ко нач ног ор га-
ни зо ва ња на ше др жа ве упра вља ти по мо гућ но сти пре ма по сто је ћим за ко-
ни ма и за ко ни тим на ред ба ма“. На сед ни ци Ве ли ког на род ног са ве та 27. 
но вем бра иза бра на је На род на упра ва за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, као ор ган 
из вр шне вла сти.32

27 Ан дреј Ми тро вић, „Ка ју го сло вен ској др жа ви“, Исто ри ја срп ског на ро да, VI-2, 
Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1994, 246.

28 Ibid, 248.
29 Ibid.
30 Bog dan Kri zman, Ras pad Au stro-Ugar ske i stva ra nje ju go sla ven ske dr ža ve, Škol ska 

knji ga, Za greb, 1977.
31 Дра го Ње го ван, При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји, Но ви Сад, 2004, 221-225.
32 Ци та те из од лу ка Ве ли ке на род не скуп шти не на во ди мо пре ма „За пи сник о ра ду 

Ве ли ке на род не скуп шти не 25. но вем бра 1918.“, При са је ди ње ње Сре ма, Ба на та, Бач ке и 
Ба ра ње Ср би ји 1918 (ур. Дра го Ње го ван), 41-46.
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Зва нич не др жав не вла сти Ау стро-Угар ске ни су при хва ти ле од лу ке Ве-
ли ке на род не скуп шти не, оспо ра ва ле су за ко ни тост ње ног ра да и за ла га ле 
се за очу ва ње те ри то ри јал ног ин те гри те та Угар ске. На стао је пе ри од дво-
вла шћа, при че му је ма ђар ска вла да на сто ја ла да са чу ва сво ју упра ву, суд ство 
и школ ство, да и да ље ко ри сти при вред не по тен ци ја ле овог под руч ја, да на-
пла ћу је по ре зе, па чак и да оба вља ре гру та ци ју за сво ју вој ску. Су спен зи је 
ма ђар ских чи нов ни ка, због од би ја ња да по ло же за кле тву На род ној упра ви, 
вла да у Бу дим пе шти сма тра ла је не за ко ни тим, па је чак име но ва ла функ ци-
о не ре са ста ту сом вла ди ног ко ме са ра ко ји су јој би ли ди рект но под ре ђе ни. 
Очи глед но да и по ред кон ти ну и ра них и ма сов них кр ше ња пра ва ма њин ског 
ста нов ни штван ко је је до ве ло до про гла ше ња от це пље ња, зва нич не др жав не 
вла сти ни су би ле спрем не да при зна ју да са мо о пре де ље ње мо же да пре тег-
не над др жав ном су ве ре но шћу и ин те гри те том др жав не те ри то ри је. Би ло је 
по треб но да до ђе до спољ ног под сти ца ја за та ко не што.

3.3.Спољнаподршка

Спољ но по ли тич ке окол но сти у вре ме ну рас па да др жав них ор га на Ау стро-
-угар ске и па ра лел ном ства ра њу из вор них на род них ор га на на те ри то ри ји 
Ба на та, Бач ке и Ба ра ње би ле су сло же не и про тив реч не. Са јед не стра не, мла-
дој и не за ви сној др жав ној фор ма ци ји ко ја се ства ра ла пре ти ле су пре тен зи-
је су се да. Ру му ни ја је пре ти ла да вој ном ак ци јом оси гу ра за се бе под руч је 
Ба на та све до Ти се. Са дру ге стра не, раз би је не ау стриј ске и ма ђар ске тру пе 
су се и да ље на ла зи ле на те ре ну и пре ти ле су да ус по ста ве но ве об ли ке др жав-
не вла сти ко ја би спре чи ла оства ре ње пра ва на са мо о пре де ље ње сло вен ских 
на ро да.33 Не по сто ја ње соп стве них ору жа них сна га оне мо гу ћа ва ло је пру жа ње 
до вољ ног от по ра та квим иза зо ви ма. 

Исто вре ме но, глав но ко ман ду ју ћи са ве знич ких сна га на Бал ка ну, фран-
цу ски ге не рал Де пе ре, је 30. ок то бра 1918. на ло жио да се од ре ђе не срп ске 
је ди ни це пре ба це пре ко Са ве и Ду на ва ка ко би се све ту мо гло са оп шти ти 
да су Ан тан ти не тру пе пре шле на тло Ау стро-Угар ске.34 Вр хов на ко ман да 
Кра ље ви не Ср би је је 31. ок то бра по сту пи ла по на ре ђе њу, те је пре ба ци ва ње 
тру па за по че то у да ни ма 3. и 4. но вем бра. До кра ја но вем бра срп ска је вој ска 
по се ла ли ни ју Те ми швар – Арад- ре ка Мо риш – се вер Су бо ти це – се вер Баје. 
Вој во да Ми шић у сво јој на ред би обра зла же раз ло ге опе ра ци ја као из ра жа-
ва ње ин те ре со ва ња за зе мље у ко ји ма жи ви срп ски еле мент, јер је то исто-
риј ско пра во и ду жност Кра ље ви не Ср би је пре ма ста нов ни штву тих зе ма ља.35 
Та ко ђе, са мо ста нов ни штво тих зе ма ља је по че ло да упу ћу је по зи ве срп ској 

33 А. Ми тро вић, 251.
34 Ibid.
35 Ibid, 252.
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вој сци да до ђе да би за шти ти ла на ци о нал не те ри то ри је сло вен ских на ро да 
и одр жа ла ред.36

Ве сти о на пре до ва њу срп ских тру па, од про бо ја Со лун ског фрон та, 
сеп тем бра 1918. го ди не, па до пре ла ска на те ри то ри ју да на шње АП Вој во-
ди не, му ње ви то и са оду ше вље њем про ши ри ле су се ме ђу Ср би ма у Угар ској. 
Иде ју от це пље ња ни је мо гао да спре чи ни ма ни фест ца ра Кар ла „мо јим 
вер ним на ро ди ма“, у ко ме је обе ћао пре у ре ђе ње мо нар хи је та ко да „сва ко 
пле ме на сво јој те ри то ри ји тво ри сво ју вла сти ту др жав ну за јед ни цу“. Убр зо, 
25. ок то бра, Угар ска се от це пи ла од Ау стри је. Ср би и оста ли сло вен ски на-
ро ди Вој во ди не су већ би ли од лу чи ли да иду дру га чи јим пу тем, па ни су ни 
ре а го ва ли на мо нар хов ма ни фест. Ни је их по ко ле ба ла, не ко ли ко да на ка сни-
је, ни по ну да ли де ра Не за ви сне стран ке гро фа Ми ха ља Ка ро љи ја, ко ји је 
осно вао вла ду од пред став ни ка ма ђар ских ко а ли ци о них стра на ка, а Ср би ма 
обе ћао ши ро ку ау то но ми ју ако оста ну “у де мо крат ски пре у ре ђе ној, али те-
ри то ри јал но це ло ви тој Угар ској”.

У ме ђу вре ме ну, до га ђа ју се круп не про ме не у од но су ве ли ких си ла 
пре ма пра ву са мо о пре де ље ња. Ре ша ва ње те ри то ри јал них спо ро ва пу тем 
са мо о пре де ље ња на ро да по ста је кон цепт ко ји ди пло мат ски про мо ви ше пред-
сед ник на ста ју ће су пер си ле, по бед ни це I свет ског ра та, Ву дро Вил сон.37 Са 
ста но ви шта но во ство ре ног Со вјет ског са ве за, про гла ша ва се док три на са-
мо о пре де ље ња ко ју ће СССР по др жа ва ти и устав но га ран то ва ти до свог 
кра ја, иа ко пре вас ход но као сред ство ко је је има ло за циљ по др жа ва ње кла сне 
бор бе и со ци ја ли стич ку ре во лу ци ју. Вил сон ста је на ста но ви ште да кон цепт 
са мо о пре де ље ња тре ба да по слу жи као во де ће на че ло при ли ком од ре ђи ва ња 
гра ни ца др жа ва на ста лих на су ве ре ним те ри то ри ја ма три ве ли ка цар ства 
не ста ла у вр тло гу I свет ског ра та – Ру ске ца ре ви не, Ау стро у гар ске мо нар-
хи је и Ото ман ског цар ства. У го во ру пред Кон гре сом САД 1918. го ди не под 
на зи вом „Ци ље ви ра та и усло ви ми ра“ Вил сон је из ло жио сво ју ви зи ју са мо-
о пре де ље ња као сред ства за оства ре ње до бро су сед ских од но са и одр жа ва ња 
ду го роч ног ми ра у по сле рат ној Евро пи, та ко зва них „14 та ча ка“. Основ на 
иде ја је би ла ства ра ње на ци о нал них др жа ва као бра не бу ду ћим им пе ри ја-
ли стич ким су ко би ма, јер је на ци о нал на др жа ва основ ни и при ро дан об лик 
по ли тич ког ор га ни зо ва ња, на су прот ви ше на ци о нал ним цар стви ма у ко ји ма 
су број не на ци је ва пи ле за са мо стал но шћу. 

Фран цу ска, та ко ђе по бед ни ца ра та и во де ћа зе мља са ве знич ке ко а ли-
ци је, по че ла је да ус по ста вља свој по ли тич ки си стем у Евро пи. Кон цепт 
са мо о пре де ље ња је по слу жио Фран цу ској као по ли тич ко сред ство пу тем 

36 B. Kri zman, 194.
37 Fre de ric L. Kir gis, Jr., „The De gre es of Self-De ter mi na tion in the Uni ted Na ti ons Era“, 
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ко јег се мо гло оси гу ра ти фор ми ра ње по ја са но вих др жа ва као бра не по нов-
ном ра сту мо ћи по ра же не Не мач ке, али и на ра ста ју ће мо ћи ко му ни стич ког 
Со вјет ског са ве за.38 Ве ли ка Бри та ни ја је у скло пу сво је тра ди ци о нал не док-
три не „рав но те же сна га“ у спољ ној по ли ти ци при хва та ла ове иде је, јер су 
оне спре ча ва ле да ијед на европ ска др жа ва по ста не су ви ше сна жна и угро зи 
ње не ко ло ни је и острв ско др жав но је згро.

Та ко да је, у ди пло мат ском сми слу, про јек ту от це пље ња Ба на та, Бач ке 
и Ба ра ње од Угар ске и исто вре ме ном при са је ди ње њу Кра ље ви ни Ср би ји, 
пут био отво рен. Ау стро у гар ска се рас па ла и пре ста ла да по сто ји као ве ли ка 
си ла, Не мач ка је би ла на ко ле ни ма, Тур ска је по ра же на и за па ла у уну тра шње 
про бле ме. За европ ски те ри то ри јал ни про стор оста ле су за ин те ре со ва не 
си ле по бед ни це САД, Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја, ко је су све по др жа ва ле 
са мо о пре де ље ње у сми слу от це пље ња и фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва, 
док је СССР, има ју ћи у ви ду ду го роч ни ју стра те ги ју свет ске ре во лу ци је, при-
вре ме но при стао на ова кво ре ше ње. Про гла ше ње Кра љев ства Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца (1. де цем бра 1918. у Бе о гра ду), та ко је већ 7. фе бру а ра 1919. до-
би ло при зна ње од САД, од Ве ли ке Бри та ни је 1. ју на, од Фран цу ске 5. ју на 
исте го ди не. Не мач ка је но ву др жа ву при зна ла чи ном пот пи си ва ња Вер сај-
ског уго во ра 28. ју на 1919, Ау стри ја ми ров ним уго во ром у Сен Жер ме ну 10. 
сеп тем бра, Бу гар ска у Не јиу 27. но вем бра исте го ди не, док је Ма ђар ска, од 
ко је су се те ри то ри је Ба на та, Бач ке и Ба ра ње фор мал но от це пи ле, то учи ни-
ла ми ров ним уго во ром у Три ја но ну 4. ју на 1920. Ис пу њен је био кри те ри јум 
по др шке ве ли ких си ла ко ји је кљу чан за ме ђу на род но прав ну ва ља ност ак та 
спо ља шњег са мо о пре де ље ња.

4. ЗА КЉУ ЧАК

Од лу ке Ве ли ке на род не скуп шти не Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на 
у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи у Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не су пред-
ста вља ле из раз пра ва на са мо о пре де ље ње тих на ро да, ста нов ни ка Угар ске, 
да се от це пе и при са је ди не Кра ље ви ни Ср би ји. У вре ме ка да су до не те, са-
мо о пре де ље ње је тек на ста ја ло као по ли тич ки кон цепт у ме ђу на род ним 
од но си ма и ње го ва са др жи на ни је би ла до вољ но раз ра ђе на. Сто го ди на ка-
сни је, иа ко је са мо о пре де ље ње од по ли тич ког кон цеп та пре ра сло у прав ну 
нор му, ни смо од ма кли мно го у пре ци зи ра њу ње го ве са др жи не. Оно што је 
не спор но је сте да ме ђу на род но пра во из ри чи то не за бра њу је пра во на от це-
пље ње или пра во на спо ља шње са мо о пре де ље ње. Ме ђу тим, то исто вре ме но 

38 Erik Hob sba um, Do ba Eks tre ma – Isto ri ja Krat kog Dva de stog Ve ka 1914-1991, De re ta, 
Be o grad, 2004, 30-32.
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не зна чи и да је пра во на спо ља шње са мо о пре де ље ње увек до зво ље но. Оно 
је до зво ље но под од ре ђе ним окол но сти ма. Ме ђу на род но прав ним из во ри ма 
до не тим под окри љем УН, а ко ји су сте кли ста тус оби чај ног пра ва, до зво-
ље но је пра во на спо ља шње са мо о пре де ље ње на ро ди ма ко ји се на ла зе под 
ко ло ни јал ном упра вом, или ко ји су под врг ну ти стра ном пот чи ња ва њу, до-
ми на ци ји или екс пло а та ци ји. Ова два кон тек ста ве за на су за пр о цес де ко ло-
ни за ци је, као јед не спе ци фич не исто риј ске си ту а ци је ко ја се ис цр пла у од ре-
ђе ном вре мен ском пе ри о ду и ире ле вант на је за са вре ме но ту ма че ње пра ва 
на са мо о пре де ље ње. Са вре ме но ме ђу на род но пра во на са мо о пре де ље ње фор-
ми ра но је кроз др жав ну прак су и кроз ра до ве прав них те о ре ти ча ра. У тој 
прак си су се ис кри ста ли са ли не ки кри те ри ју ми ко ји мо ра ју да се ис пу не да 
би би ло до зво ље но оства ре ње пра ва на спо ља шње са мо о пре де ље ње, као 
пра во на от це пље ње из ну жде (ре ме ди јал на се це си ја). Ти кри те ри ју ми ни су 
ли ше ни при ме се по ли тич ких еле ме на та у сво јој при ме ни. Прав ни еле мен ти 
тих кри те ри ју ма сво де се на оце ну да ли ко лек тив на на род на пра ва на ро да 
ко ји се от це пљу је про ла зе кр оз кон ти ну и ра ни про цес ма сов ног и си сте мат-
ског кр ше ња од стра не др жав них ор га на вла сти. Ти ме је сва ка ко об у хва ће-
на и чи ње ни ца да ор га ни вла сти су ве ре не др жа ве упор но од би ја ју да том 
на ро ду пра во на уче шће у вла ди. На во ди се и да је по треб но да окол но сти 
ко је вла да ју у др жа ви ис кљу чу ју сва ку мо гућ ност на ла же ња мир ног ре ше ња 
спо ра у окви ру по сто је ће др жав не струк ту ре. 

Сла ба тач ка ових кри те ри ју ма је у то ме што у ме ђу на род ној за јед ни ци 
не по сто ји ја сно де фи ни сан ар би тар ко ји би утвр ђи вао да ли су они ис пу ње-
ни или не у сва ком кон крет ном слу ча ју. Ви ди мо да се и глав ни суд ски ор ган 
УН, Ме ђу на род ни суд прав де, ни је усу дио да, у свом са ве то дав ном ми шље-
њу о ле га ли те ту јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва, пре у зме 
уло гу тог ар би тра. Сто га се у јед на чи ну за ко ни то сти ме ђу на род ног пра ва 
на са мо о пре де ље ње у на шем ра ду уба цу ју и чи ни о ци ко ји су фак тич ког ка-
рак те ра, али чи ја ис пу ње ност да је ле ги ти ми тет от це пље њу. То је чи ње ни ца 
да др жав на власт ви ше не мо же де ло твор но да кон тро ли ше те ри то ри ју на 
ко јој жи ви на род ко ји се от це пљу је, да кле да свој но ми нал ни су ве ре ни тет 
не мо же ре ал но да оства ри на тој те ри то ри ји. То је, та ко ђе, и чи ње ни ца да 
су се услед сла бо сти или не стан ка др жав не вла сти на том про сто ру ство ри-
ли де ло твор ни из вор ни ор га ни вла сти на ро да ко ји се от це пљу је, ко ји су или 
по др жа ни у од ре ђе ној ме ри струк ту ра ма вла сти ко је ства ра ме ђу на род на 
за јед ни ца, или пре ћут но одо бре ни као ле ги тим ни. Ко нач но, али и нај ва жни је, 
по треб но је да бор ба за пра во на спо ља шње са мо о пре де ље ње ужи ва по др-
шку нај ва жни јих др жа ва ме ђу на род не за јед ни це, оних ко је обич но на зи ва мо 
„ве ли ким си ла ма“. Сви успе шни при ме ри спо ља шњег са мо о пре де ље ња има-
ли су ис пу ње не све ове чи ни о це, по ред чи сто прав них, док је оним не у спе-
шним, од но сно оним ко ји ни су ус пе ли да стек ну ве ћин ско при зна ње сво га 
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са мо о пре де ље ња од др жа ва ко је чи не ме ђу на род ну за јед ни цу, фа ли ло ис пу-
ње ње не ког од ових чи ни ла ца.

Ана ли зи ра ју ћи слу чај от це пље ња Бач ке, Ба на та и Ба ра ње во љом Ср ба, 
Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на од Угар ске и ње ног ау то мат ског при са је ди ње ња 
Кра ље ви ни Ср би ји, са ко јом се по том ује ди ни ла у Кра љев ство Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца, до ла зи мо до за кључ ка да је то при мер успе шног спо ља шњег 
са мо о пре де ље ња, јер ис пу ња ва све на ве де не кри те ри ју ме. Ду го го ди шња 
по ли тич ка дис кри ми на ци ја срп ског и дру гих сло вен ских на ро да у Угар ској 
др жа ви, у ко јој је мо гао да по сто ји са мо је дан по ли тич ки на род – ма ђар ски, 
уз ма сов на кр ше ња људ ских и ма њин ских пра ва, зло чи не про тив ци ви ла 
пре и то ком I свет ског ра та, као и ору жа ни от пор ау стро-угар ске вој ске про-
гла ше њу на род них од бо ра ко ји су ства ра ли но ве из вор не ор га не вла сти, 
зна чио је са мо јед но – от це пље ње ових те ри то ри ја од Угар ске је би ло крај ње 
сред ство и је ди но мо гу ће у да тим усло ви ма. Ме ђу тим, исто вре ме но је до шло 
и до уру ша ва ња др жав них вла сти Угар ске на под руч ју Бач ке, Ба на та и Ба-
ра ње због рат них по ра за и оп штег дру штве ног, при вред ног и по ли тич ког 
ра су ла. У тај ва ку ум вла сти уле те ли су но во ство ре ни на род ни од бо ри ко ји 
су до ве ли до са зи ва ња Ве ли ке на род не скуп шти не, про гла ше ња и ре а ли за-
ци је от це пље ња и при са је ди ње ња. Ин тер вен ци ја срп ске вој ске, ко ја је пре шла 
Са ву и Ду нав и оку пи ра ла под руч ја Угар ске на се ље на срп ским и дру гим 
сло вен ским жи вљем, по др жа на са ве знич ким тру па ма, а по на ре ђе њу глав-
но ко ман ду ју ћег са ве знич ких сна га на Со лун ском фрон ту, мар ша ла Де пе реа, 
по др жа ла је ове ор га не вла сти у њи хо вом по слу пре у зи ма ња ин ге рен ци ја 
од до та да шњих др жав них вла сти Угар ске и у ус по ста вља њу оп ште без бед-
но сти. Ко нач но, ве ли ке си ле по бед ни це Пр вог свет ског ра та, САД, Фран цу ска 
и Ве ли ка Бри та ни ја, при гр ли ле су кон цеп ци ју са мо пре де ље ња као ин стру-
мент за ства ра ње но вог европ ског по ли тич ког по рет ка ко ји им је обез бе ђи вао 
очу ва ње рат них те ко ви на, га ран то вао мир и ста бил ност, и пре чио про дор 
но вих со ци ја ли стич ких ин тер на ци о на ли стич ких иде ја из СССР-а. До та да шње 
ве ли ке си ле, Не мач ка, Ау стро-угар ска, Тур ска, све три ви ше на ци о нал не ца-
ре ви не по ра же не у ра ту и у фа зи рас па да, мо ра ле су да при хва те без по го-
во ра ова кво ста ње ства ри. Ру си ја, ко ја је не ста ла у ви хо ру ре во лу ци је, за ме ње-
на је СССР-ом, но вом си лом у на ста ја њу, ко ја је при гр ли ла са мо о пре де ље ње 
као при вре ме но сред ство за ши ре ње бољ ше вич ке ре во лу ци је. Ти ме је обез-
бе ђен кон сен зус ме ђу на род не за јед ни це за ле га ли за ци ју чи на от це пље ња и 
при са је ди ње ња, што је ко нач но при хва ти ла и Ма ђар ска, пот пи сав ши уго вор 
у Три ја но ну ко јим је при зна ла но ве гра ни це Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца.

Пре ма то ме, сто го ди на ка сни је, све до ци смо да су од лу ке Ве ли ке на-
род не скуп шти не тра си ра ле пут ко јим ће раз вој пра ва на са мо о пре де ље ње, у 
оном ње го вом де лу ко ји се од но си на спо ља шње са мо о пре де ље ње, те ћи то ком 
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це лог XX и пр ве две де це ни је XXI ве ка. Кри те ри ју ми за ко ни то сти вр ше ња 
пра ва на са мо пре де ље ње ко ји су се фор ми ра ли раз во јем ме ђу на род ног пра-
ва и др жав не прак се то ком ових 100 го ди на би ли су ис пу ње ни у си ту а ци ји 
у ко јој су до не ти ак ти Ве ли ке на род не скуп шти не и ти ме је оси гу ран ста тус 
АП Вој во ди не као са став ног де ла те ри то ри је Ср би је кроз све на ше др жав не 
тран сфор ма ци је до да на шњег да на.
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Abstract: Right to self-de ter mi na tion has in the last hun dred years been de-
ve lo ped thro ugh a string of in ter na ti o nal le gal acts and a string of dif fe rent con texts 
of in ter na ti o nal re la ti ons. This fact has in flu en ced its con tem po rary nor ma ti ve 
con tent which is not strip ped of po li ti cal di men sion. The aut hor iden ti fi es in the 
ar tic le fo ur cri te ria which are the key to full enjoyment of con tem po rary right of 
self-de ter mi na tion. The se are: per ma nent and he avy bre ac hes of rights of the 
pe o ple who re qu ests self-de ter mi na tion from the sta te aut ho ri ti es, we ak cen tral 
go vern ment in the ter ri tory whe re this pe o ple li ves, cre a tion of pe o ple’s own aut-
ho ri ti es who can ef fec ti vely con trol this ter ri tory, sup port of gre at po wers. Aut hor 
analyzes the ca se of self-de ter mi na tion of pe o ples in Voj vo di na to in cor po ra te 
them sel ves in to King dom of Ser bia thro ugh the prism of the se cri te ria and con-
clu des that from the po int of vi ew of con tem po rary in ter na ti o nal law this in cor-
po ra tion wo uld be per fectly le gal.
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