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СУВЕРЕНИТЕТИМУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ

Сажетак
Тра ди ци о нал но схва та ње су ве ре ни те та ко је од ли ку је вр хов-

ност и не за ви сност др жав не вла сти од Вест фал ског спо ра зу ма до 
да нас пре тр пе ло је зна чај не про ме не. До ми нант ни ја ме ђу на род-
на си ла од у век је би ла ре ме ти лач ки фак тор др жав не су ве ре но сти. 
Са уво ђе њем мул ти ла те ра ли зма у ме ђу на род не од но се за по чет 
је про цес ин сти ту ци о нал не „де су ве ре ни за ци је” ини ци ран нај пре 
пра вље њем свет ског си сте ма ко лек тив не без бед но сти, а за тим и 
гло бал ним тр го вин ским, мо не тар ним, кре дит ним, јед ном реч ју 
еко ном ским по тре ба ма нај ра зви је ни јих. Ин сти ту ци о на ли за ци ја 
си ле у ме ђу на род ним окви ри ма ма ни фе сту је се кроз ста тус и од лу-
чи ва ње стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти УН. Еро зи ја др жав-
ног су ве ре ни те та при сут на је и кроз функ ци о ни са ње вој них са ве-
за, а ра ди кал на те о ри ја огра ни че ног су ве ре ни те та ре а ли зо ва на је и 
кроз ору жа не ин тер вен ци је над су ве ре ним др жа ва ма. И ре ги о нал-
но ор га ни зо ва ње др жа ва под ра зу ме ва сма ње ње су ве ре но сти, а код 
ства ра ња Европ ске за јед ни це/уни је оно је ре зул ти ра ло ства ра њем 
над на ци о нал не ме ђу на род не ор га ни за ци је.
Кључ не ре чи: су ве ре ни тет, др жав на власт, ме ђу на род не ор га ни за ци је, 

мул ти ла те ра ли зам, ме ђу на род но пра во, ли бе рал на еко но-
ми ја.

Кон цепт мо дер не др жа ве са оп ште при хва ће ним кон сти ту-
тив ним еле мен ти ма: ре ла тив но по сто ја ним ста нов ни штвом, ме ђу-
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на род но де фи ни са ном те ри то ри јом и су ве ре ном др жав ном вла шћу 
од ли ка је кла сич не прав не те о рет ске ми сли про те клих не ко ли ко 
ве ко ва. Кон сен зус око те ри то ри је као ге о граф ско-ма те ри јал ног и 
на се ље ног ста нов ни штва као пер со нал ног струк тур ног де ла др-
жав но сти, ко ји је не двој бе но део фак тич ке ре ал но сти, углав ном 
је био не спо ран у те о ри ји  др жа ве и пра ва то ком исто ри је. Тре ћи 
еле ме нат др жав но сти – су ве ре на власт, сво ју те о риј ску дру штве ну, 
фи ло зоф ску и прав ну уте ме ље ност до би ла је у дру гој по ло ви ни 
XVI ве ка кроз де ла ис так ну тог ми сли о ца Жа на Бо де на.1) 

Од уво ђе ња у прав ну док три ну до да нас су ве ре ни тет је, као 
обе леж је на ци о нал не др жа ве, пре тр пео зна чај не про ме не. Оне су 
за по че те по чет ком XX ве ка и по кла па ју се са про мо ви са њем мул-
ти ла те ра ли зма у ме ђу на род ним од но си ма. Ин тен зи тет про ме на 
дик ти ран је, са јед не стра не, про це си ма удру жи ва ња на ци о нал них 
др жа ва у ме ђу на род не ор га ни за ци је  уни вер зал ног и ре ги о нал ног 
ти па. И, са дру ге стра не, кроз ши ре ње тран сна ци о нал них фе но ме-
на ко ји су обе леж је ере гло ба ли за ци је и по себ но су ин тен зи ви ра ни 
кра јем XX и по чет ком XXI ве ка.  До га ђај ко ји је су ве ре ној вла сти, 
као прав ној кон сти ту ен ти пој ма др жав но сти, ме ђу тим, дао ме ђу-
на род ни кре ди би ли тет је Вест фал ски ми ров ни спо ра зум из 1648. 
го ди не. Од та да до да нас тран сфор ма ци ја су ве ре ни те та ге не ри са на 
је про ме на ма у ме ђу на род ним од но си ма.

ПОЈАМИОБЕЛЕЖЈАСУВЕРЕНИТЕТА

Вест фал ским уго во ром окон ча ни су три де це ни је ду ги ре-
ли гиј ски ра то ви из ме ђу европ ских про те стант ских и ка то лич ких 
др жа ва и, ко нач но, све тов на власт је оства ри ла су пре ма ти ју над 
ду хов ном, а по зи тив но пра во над бо жан ским. Тра ди ци о нал на по-
ли тич ко прав на  те о ри ја по шла је, да кле, од гор њих пре ми са и 
ве за ла је по јам су ве ре ни те та за се ку лар ну др жа ву, ко ја је до уво-
ђе ња мул ти ла те ра ли зма у ме ђу на род не од но се би ла и је ди ни су-
бје кат ме ђу на род ног пра ва. По јам су ве ре но сти ети мо ло шки во ди 
по ре кло од ла тин ске ре чи supremus,superanus и озна ча ва у окви-
ру др жа ве свој ство др жав не вла сти – да  је прав но нај ви ша власт, 
не за ви сна од сва ке дру ге вла сти и да су јој сва прав на и фи зич ка 
ли ца на ње ној те ри то ри ји под чи ње на.2) Кла сич но схва та ње су ве-

1) Жан Бо ден, ис так ну ти  фран цу ски ми сли лац и те о ре ти чар XVI ве ка у сво јим де ли ма 
„Оп ште до бро“ и „Шест књи га о ре пу бли ци“ пр ви је ис та као по јам су ве ре ни те та, ко ји 
је из вео из пој ма ma i e stas (вр хов ни штво), као основ ног свој ства  др жа ве.

2) Правнаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1979, стра на 1416.
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ре но сти под ра зу ме ва пре власт др жав не вла сти у ле ги тим ним гра-
ни ца ма вр ше ња сво је над ле жно сти и  за сни ва се, из ме ђу оста лог, 
и на мо но по лу фи зич ке си ле чи ји је но си лац др жа ва. С об зи ром на 
гра ни це при ме не ова вр ста су ве ре но сти др жав не вла сти на зи ва се 
уну тра шњи су ве ре ни тет. 

Су ве ре ност у из вор ном зна че њу од ли ку је и не за ви сност вр-
ше ња др жав не вла сти у од но су на оста ле др жа ве. Овај аспект су-
ве ре но сти од у век се ис по ља вао у ме ђу на род ним од но си ма deiure, 
на ста ју ћи на прин ци пу јед на ко сти ме ђу на род но при зна тих др жа-
ва. Спо соб ност др жа ве да у ме ђу на род ним од но си ма де лу је као 
не за ви стан и са мо ста лан су бје кат и на тај на чин од ре ђу је и сво-
је ме сто у ме ђу на род ном по рет ку у те о ри ји се на зи ва спо ља шњи 
су ве ре ни тет.  По пра ви лу, не за ви сност су ве ре не вла сти др жа ве у 
ме ђу на род ним од но си ма на ру ша ва на је, ка ко по ка зу је исто ри ја, de
facto– (зло)упо тре бом си ле од стра не ја чих др жа ва. На ру ша ва ње 
и по вре да спо ља шњег су ве ре ни те та, на рав но, за по сле ди цу је има-
ла и по вре ду уну тра шње су ве ре но сти. На ру ша ва ње су ве ре ни те та 
уну тар гра ни ца ма ни фе сто ва ло се ма ње или ви ше кроз де фи цит  
ле ги тим но сти де мо крат ски иза бра не вла сти и, на рав но, не са мо-
стал ност и не за ви сност у од лу чи ва њу. 

Прем да је по јам су ве ре ни те та др жав не вла сти ком плек сан и 
ис по ља ва се без ма ло у свим де лат но сти ма од на ци о нал ног од но-
сно др жав ног ин те ре са пре ко ра да ор га на др жав не вла сти, по ли-
тич ка и прав на ком по нен та су ве ре ни те та као пој ма су до ми нант не 
и сво јом ши ри ном по кри ва ју те де лат но сти. При том се прав ни су-
ве ре ни тет од но си на ле гал ну вр хов ну власт у др жа ви, а по ли тич ки 
су ве ре ни тет, са дру ге стра не, од но си се на по ли тич ку моћ  ко ја је 
из раз ле ги тим не из бор не во ље и без огра ни че ња од стра не ви ше 
по ли тич ке мо ћи. И по ли тич ке и прав не ком по нен те су ве ре ни те та 
га ран ту је мо но пол при нуд не си ле ко јим др жа ва рас по ла же.

РЕЛАТИВИЗАЦИЈАСУВЕРЕНОСТИИИНТЕРЕСИ

Оп ште при хва ће но на че ло ме ђу на род ног пра ва је да је су-
пре ма ти ја др жав не вла сти и ње но ефек тив но вр ше ње на це лом 
под руч ју др жа ве прет по став ка  и ме ђу на род ног при зна ња др жа ве. 
Ово пра ви ло ме ђу на род на прак са је де ман то ва ла та ко што су не ке 
др жа ве и без оства ре ња усло ва вр ше ња ефек тив не вла сти на це лој 
те ри то ри ји оства ри ле ме ђу на род но при зна ње.3) Очи глед но је да су 

3) Та ко је Ре пу бли ка Хр ват ска у ја ну а ру 1992. го ди не оства ри ла ме ђу на род но при зна ње, а 
да је тре ћи на ње не те ри то ри је би ла оку пи ра на од но сно под над зо ром сна га Ује ди ње них 
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кри те ри ју ми др жав но сти оп ште прав не прет по став ке ко је, за ви сно 
од по ли тич ких ин те ре са нај моћ ни јих, мо гу, али и не мо ра ју, да бу-
ду од лу чу ју ће за ме ђу на род но при зна ње др жа ва. На тај на чин до-
ла зи и до ап со лут не ре ла ти ви за ци је свих кри те ри ја др жав но сти, 
а по себ но су ве ре не др жав не вла сти, чи је по сто ја ње и ефек тив но 
вр ше ње је пред у слов на стан ка и при зна ња но вих др жа ва, али и њи-
хо вог оп стан ка у ме ђу на род ној за јед ни ци.4)

Про ме не у по и ма њу пој ма су ве ре но сти од ли ке су но вих 
тен ден ци ја5) у ме ђу на род ном пра ву и по ли ти ци, ко је су ве ре ни тет 
ви ше не тре ти ра ју као ап со лут ну власт на на ци о нал ној те ри то ри-
ји, ме ња ју ћи Вест фал ско схва та ње су ве ре ни те та као за ста ре ло и 
не при ме ре но вре ме ну у ком жи ви мо. Схва та ња ко ја ме ња ју, па и 
не ги ра ју, тра ди ци о нал ни кон цепт др жав ног су ве ре ни те та, као јед-
ног од по сту ла та ме ђу на род ног пра ва, про из вод су де ла аме рич ке 
ме ђу на род но прав не док три не по след њих не ко ли ко де це ни ја и ко-
ре спон ди ра ју се ером гло ба ли за ци је.

Про цес тран сфор ма ци је пој ма др жав ног су ве ре ни те та по-
кла па се са пе ри о дом уво ђе ња мул ти ла те ра ли зма у  ме ђу на род не 
од но се. Иако је XIX век озна чио про мо ци ју и на гла сио зна чај  ме-
ђу на род них у по ре ђе њу са на ци о нал ним ин те ре си ма, сво ју пра ву 
екс пан зи ју мул ти ла те ра ли зам је до жи вео кроз осни ва ње и функ ци-
о ни са ње ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Др жа ве су сво је мул ти ла те-
рал не од но се, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ре ша ва ле кроз осни ва ње 
ор га ни за ци ја у оп штој од но сно од ре ђе ној сфе ри ме ђу на род них од-
но са. Пре но ше њем де ла су ве ре но сти на ме ђу на род ну ор га ни за ци-
ју др жа ве су ре ал но за по че ле про цес сво је “де су ве ре ни за ци је”, да-
ју ћи ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма исто вре ме но и од ли ке су бјек та 
ме ђу на род ног пра ва. Са дру ге стра не, при хва та њем ме ђу на род них 
уго во ра и њи хо вом ди рект ном или ин кор по ри ра ју ћом при ме ном у 
на ци о нал ном за ко но дав ству др жа ве су при зна ле при мат ме ђу на-
род ног пра ва над на ци о нал ним, а ти ме и ди мен зи ју ин тер на ци о-
нал ног си сте ма при зна ва ња су ве ре но сти. Де ле ги ра ње на ци о нал не 
су ве ре но сти на ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ре зул тат је ауто но ми је 

на ци ја. При ме ри Бо сне и Хер це го ви не и Ли би је су још дра стич ни ји. БИХ је као др жа ва 
до би ла ме ђу на род но при зна ње и ста тус чла ни це УН 1992. го ди не, а да је ње на  власт 
у Са ра је ву кон тро ли са ла са мо ма њи део те ри то ри је зе мље.  Ре во лу ци о нар ну вла ду Ли-
би је, ко ја је у мар ту 2011. го ди не под сво јом вла шћу има ла са мо је дан град, у по ку ша ју 
свр га ва ња ду го го ди шњег ре жи ма Мо а ме ра ел Га да фи ја, ко је је још у то ку, во де ће зе мље 
за па да су при зна ле, што је су прот но прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва. 

4) Авра мо вић Н.: Међународнојавноправо, При вред на ака де ми ја, 2011, Но ви Сад, стр. 56.

5) О то ме ви ше у де ли ма Tho ma sa Pog gea “Co smo po li ta nism and So ve re ig nity”, Ethics, 103 
(1992): I Ono re o’ Ne ill: „Po li ti cal li be ra lizm and Pu blic Re a son: A Cri ti cal No ti ce of John 
Rawls’ Po li ti cal Li be ra lism“, Philosophicalreview, 106 (1997).
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во ље др жа ве чла ни це, дик ти ра не оства ре њем по је ди нач них, ре ги-
о нал них или ин те ре са це ло куп не свет ске за јед ни це.

УНИВЕРЗАЛНЕОРГАНИЗАЦИЈЕИСУВЕРЕНОСТ

Из град ња ме ђу на род но прав ног по рет ка ин сти ту ци о нал но 
за по че та кроз осни ва ње и рад нај пре Дру штва на ро да, по сле Пр-
вог свет ског ра та, а по том Ује ди ње них на ци ја, по окон ча њу Дру гог 
свет ског ра та, би ла је из ну ђе на ре ак ци ја др жа ва и услов оп стан-
ка чо ве чан ства. По ред оства ре ња ег зи стен ци јал них усло ва за одр-
жа ње ми ра и без бед но сти на зе мљи осни ва ње Ује ди ње них на ци ја 
про дукт је по тре бе за уна пре ђе њем све оп ште ко ег зи стен ци је др-
жа ва чла ни ца. Из град ња ме ђу на род ног прав ног по рет ка у ре жи ји 
уни вер зал не и оп ште ме ђу на род не ор га ни за ци је, ка кве су Ује ди-
ње не на ци је, гра ђе на је на прин ци пи ма су ве ре но сти и јед на ко сти 
др жа ва. Др жа ве као су бјек ти пра ва јед на ке су по свом су ве ре ни-
те ту, по пра ви ма и оба ве за ма, ко је сти чу са мо за то што су су ве ре-
не. Ова на че ла су ин кор по ри ра на и у По ве љу као осни вач ки акт, 
а прин цип др жав ног су ве ре ни те та на ру шен је са мо оба ве зу ју ћим 
од лу ка ма Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја (СБ УН), на ко ју 
су се др жа ве чла ни це оба ве за ле чла ном 25. По ве ље.6) 

Глав ни за да так и овла шће ње Са ве та без бед но сти, у скла ду 
са По ве љом УН, је пр вен стве но од го вор ност за одр жа ва ње ме ђу-
на род ног ми ра и без бед но сти. У вр ше њу на ве де них овла шће ња он 
мо же да пре ду зме пре вен тив не или при нуд не ме ре, укљу чу ју ћи 
и ко лек тив ну ору жа ну ин тер вен ци ју, као је ди но мо гу ће ре ше ње, 
пред у зе то са на ме ром да се ус по ста ви ме ђу на род ни мир и без бед-
ност. По ред пра ва на ин тер вен ци ју Са вет без бед но сти има овла-
шће ње да др жа ви, ко ја на ру ша ва за бра ну упо тре бе си ле, на мет не 
и санк ци је. Оба ве за оста лих др жа ва у том слу ча ју је да по шту ју 
од лу ку Са ве та без бед но сти. 

Од сту па ње од на че ла су ве ре не јед на ко сти др жа ва про мо-
ви са но је да ва њем ста ту са стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти 
САД, СССР–у (да нас Ру ској Фе де ра ци ји), Ки ни, Фран цу ској и 
Ве ли кој Бри та ни ји. При зна ва ње ста ту са стал них чла ни ца си ла ма 
по бед ни ца ма у Дру гом свет ском ра ту био је од раз фак тич ког вред-
но ва ња по бед нич ких за слу га, али и до каз ува жа ва ња по ли ти ке си-
ле у ме ђу на род ним од но си ма.  На и ме, у про це су од лу чи ва ња по 
нај ва жни јим пи та њи ма нео п ход на је са гла сност свих пет стал них 

6) Члан 25. По ве ље УН гла си: “Чла но ви Ује ди ње них на ци ја  са гла сни су да при хва те и 
из вр ша ва ју од лу ке Са ве та без бед но сти у са гла сно сти са овом По ве љом“.
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чла ни ца Са ве та без бед но сти. Acontrario, уко ли ко не ка стал на чла-
ни ца гла са про тив од лу ка не ће би ти до не та. 

Раз вој ме ђу на род не за јед ни це усло вљен је на уч но-тех но ло-
шким про гре сом, нео п ход но шћу еко ном ске са рад ње и де тер ми ни-
сан укуп ним од но сом чо ве ка пре ма при ро ди, као усло вом оп стан ка 
људ ске вр сте и жи во та на зе мљи. У том кон тек сту, еко ном ска гло-
ба ли за ци ја до во ди у пи та ње те ри то ри јал ну по себ ност као ну жан 
услов су ве ре ни те та7) на ме ћу ћи као conditio sinequanon сло бо ду 
кре та ња мо дер них тех но ло ги ја, ро ба, ка пи та ла, услу га и ли ца, ван 
на ци о нал них те ри то ри јал них гра ни ца. 

Ли бе ра ли за ци ја спољ не тр го ви не и ства ра ње ме ђу на род-
но-прав них окви ра на гло бал ном ни воу под ра зу ме ва огра ни че ње 
др жав не су ве ре но сти на по љу ње них еко ном ских над ле жно сти. 
Уни вер зал на ме ђу на род на ор га ни за ци ја на ко ју је пре нет део еко-
ном ског др жав ног су ве ре ни те та је Свет ска тр го вин ска ор га ни за ци-
ја, као ин сти ту ци о нал ни сук це сор Оп штег спо ра зу ма о ца ри на ма и 
тр го ви ни (ГАТТ-а).

И из ба лан си ран бу џет, ста би лан курс на ци о нал не ва лу те, 
кон тро ли са на ин фла ци ја и ме ђу на род на пла ћа ња одав но су пре-
ста ли би ти ис кљу чи ви пред мет на ци о нал не мо не тар не по ли ти ке. 
Др жав ни мо не тар ни си стем ве о ма је ве зан и огра ни чен пре ро га ти-
ви ма ко је има Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, а од ње го вих од лу ка 
не рет ко за ви си мо не тар ни си стем по себ но ма лих и не раз ви је них 
зе ма ља. Слич на си ту а ци ја је и у обла сти ме ђу на род ног кре дит ног 
си сте ма. Ко ри сник по вољ них кре ди та Свет ске бан ке на ме ђу на-
род ном тр жи шту мо гу по ста ти са мо зе мље ко је су исто вре ме но и 
чла ни це ММФ, што под ра зу ме ва сло бо ду до но ше ња са мо фи нан-
сиј ских од лу ка ко је су у скла ду са по ли ти ком и ин те ре си ма ове 
две уни вер зал не ме ђу на род не ор га ни за ци је. Еко ном ски ин те ре си 
зе ма ља ко ри сни ка кре ди та мо ра ју да бу ду у скла ду са зва нич ном 
по ли ти ком Свет ске бан ке. За оства ре ње пу но прав ног члан ства у 
Свет ској тр го вин ској ор га ни за ци ји, ММФ-у и Свет ској бан ци др-
жа ве мо ра ју да при хва те низ пра ви ла пред ви ђе них ме ђу на род ним 
уго во ри ма тих ор га ни за ци ја. На тај на чин оне се од ри чу де ла су ве-
ре них над ле жно сти у обла сти спољ ње тр го ви не, мо не тар не и кре-
дит не по ли ти ке.

7)  Сту пар М.: „Свет ски по ре дак, гло ба ли за ци ја и пи та ње су ве ре ни те та“, Филозофијаи
друштво, XXI, пре глед ни чла нак, стр. 276.
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ЗАШТИТАЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

ИЉУДСКИХПРАВАИСУВЕРЕНОСТ

Стал но по ве ћа ње еко ном ске про дук ци је и ви шка вред но сти 
ре зул тат је при ме не на уч но-тех нич ких до стиг ну ћа у про из вод њи 
ро ба и услу га. Ме ђу тим, не кон тро ли са на упо тре ба тех нич ких ино-
ва ци ја, а по себ но ње на зло у по тре ба, узрок је за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не и ма ни фе сту је се кроз за га ђи ва ње ат мос фе ре, коп не них 
во да и мо ра, штет на го ми ла ња чвр стих от па да ка, по ве ћа ње кон-
цен тра ци ја отров них ма те ри ја у зе мљи шту и хра ни, што за по сле-
ди цу има угро жа ва ње жи во та на зе мљи. 

По сле ди це за га ђе ња жи вот не сре ди не вр ло рет ко се огра ни-
ча ва ју на су ве ре ни про стор јед не др жа ве, те про бле ми за га ђе ња 
до би ја ју ме ђу на род ни ка рак тер. Та ко, др жа ве има ју, у скла ду са 
По ве љом Ује ди ње них на ци ја и прин ци пи ма ме ђу на род ног пра ва, 
су ве ре но пра во да ис ко ри шћа ва ју соп стве не ре сур се пре ма њи хо-
вим по ли ти ка ма за шти те жи вот не сре ди не, и оба ве зу да оси гу ра ју 
да ак тив но сти у обла сти ма под њи хо вом ју рис дик ци јом или кон-
тро лом не про у зро ку ју ште ту око ли ни дру гих др жа ва или обла сти 
ван гра ни ца на ци о нал не ју рис дик ци је.8) Та ко кон ци пи ра на ме ђу-
на род на од го вор ност др жа ве “ка на ли ше” ње ну су ве ре ност ка при-
хва та њу ме ђу на род них пра ви ла за шти те жи вот не сре ди не од но сно 
из град ње на ци о нал них пра ви ла на ба зи ме ђу на род не ма три це.

Тра ди ци о нал ни кон цепт др жав ног су ве ре ни те та пре тр пео је 
из ме не и у до ме ну за шти те основ них људ ских пра ва и сло бо да, 
да кле и у за шти ти жи вот не сре ди не. Од при хва та ња уни вер зал них 
ме ђу на род них до ку ме на та,9) ко ја су ин кор по ри ра на у на ци о нал на 
за ко но дав ства др жа ва, по след њих по ла ве ка, у окви ру ме ђу на род-
не за јед ни це пи та ње пра ва чо ве ка по ста ла су је дан од при о ри те та 
раз во ја гло бал ног дру штва. Из гра ђен је и си стем ме ђу на род них ин-
сти ту ци ја и су до ва са ци љем да обез бе ди јед на ку прав ну за шти ту 
чо ве ка и гра ђа ни на. На ци о нал ни др жав ни су ве ре ни тет у обла сти 
оства ри ва ња суд ске вла сти до био је но ву – ме ђу на род ну ди мен-
зи ју. Ме ђу на род ни су до ви до при но се ујед на ча ва њу суд ске прак се, 
до при но се тран спа рент но сти у оства ри ва њу за шти те пра ва де лу-
ју ћи, са јед не стра не, пре вен тив но, а са дру ге стра не, ре пре сив но. 

8) UN DOC. A/CONF-48/14, стр. 118.

9) Уни вер зал на де кла ра ци ја Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма чо ве ка, Ме ђу на род ни пакт о 
гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, Ме ђу на род ни парк о еко ном ским, со ци јал ним и 
кул тур ним пра ви ма и Кон вен ци ја о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да Са ве та 
Евро пе.
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Ме ђу на род на ју ри спру ден ци ја за шти ту људ ских пра ва, на тај на-
чин про мо ви ше у кор пус при о ри те та са вре ме не ци ви ли за ци је. За-
шти та људ ских пра ва и сло бо да на ме ђу на род ном пла ну пред ста-
вља “уни вер зал ни ин те рес и ви ше се не мо же оме ђи ти гра ни ца ма 
др жав ног су ве ре ни те та”.10) 

Пра во на здра ву жи вот ну сре ди ну, на ро чи то са аспек та за-
шти те људ ских пра ва, је сте пра во на сло бо ду, јед на ко као што је 
то и пра во на жи вот или пра во на сло бо ду. За то је ово пра во ius
cogens на ци о нал ног и над на ци о нал ног пра ва, а ње го ва са др жи на је 
део јав ног по рет ка ко ји се шти ти без об зи ра на ње го во по ре кло и 
из вор. 11) У ме ђу на род но прав ном по рет ку упра во се кроз ово пра во 
огле да ствар на не јед на кост др жа ва, по себ но кроз за шти ту кли ме, 
ка ко је то пред ви ђе но Кјо то про то ко лом, где се по је ди не др жа ве, 
слич но ме ха ни зму СБ УН, у по вољ ни јем прав ном по ло жа ју, без 
об зи ра на про кла мо ва но на че ло јед на ко сти, су ве ре ни те та и не за-
ви сно сти.

РЕГИОНАЛНЕОРГАНИЗАЦИЈЕИСУВЕРЕНОСТ

Про ме не кон вен ци о нал ног схва та ња пој ма др жав не  су ве ре-
но сти ни су се, ме ђу тим, од ви ја ле са мо на гло бал ном ни воу. Еро зи-
ја др жав ног су ве ре ни те та од ви ја се и на ре ги о нал ној ра зи ни. 

У на ме ри да са чу ва ју свој спо ља шњи су ве ре ни тет, од но сно 
по диг ну и уна пре де сво ју спо соб ност за од бра ну  не за ви сно сти од 
дру гих, др жа ве се удру жу ју у вој не са ве зе. Пак то ви ове вр сте до-
зво ље ни су и ме ђу на род ним пра вом, али као де фан зив не ор га ни-
за ци је ко је за циљ има ју без бед ност и за јед нич ку од бра ну др жа ва 
чла ни ца. При сту па ње вој ним са ве зи ма, ге не рал но, за по сле ди цу 
има сма ње ње др жав ног су ве ре ни те та ти пич но за члан ство у би-
ло ко јој ме ђу на род ној ор га ни за ци ји. У том сми слу из у зе так ни су 
у вре ме “хлад ног ра та” осно ва ни Се вер но а тлан ски пакт од но сно 
НА ТО, ни ти Вар шав ски уго вор12), ко ји је оку пљао др жа ве со ци-

10) Wal zer M. JustandUnjustWars:AMoralArgumentwithHistoricalIlustrations, 2nd Ed., 
Ba sic Bo ok, New York, 1992, p. 107.

11) Па вло вић Зо ран, Еко ло шко пра во и уло га пра во су ђа, Пр ви на уч ни скуп „За шти та жи-
вот не сре ди не“ 26. мај 2011, Срем ска Ка ме ни ца, Уни вер зи тет EDU CONS, Фа кул тет за-
шти те жи вот не сре ди не, стр. 37.

12) Вој ни са вез европ ских со ци ја ли стич ких др жа ва осно ван је 14. ма ја 1955. го ди не у Вар-
ша ви од стра не СССР, НР Пољ ске, ЧССР, НР Бу гар ске, Де мо крат ске Ре пу бли ке Не мач-
ке. НР Ма ђар ске, НР Ру му ни је и НР Ал ба ни је, као од го вор на ства ра ње Се вер но а тлан-
ског са ве за за пад них др жа ва осно ва ног 1949. го ди не. Са рас па дом СССР-а Вар шав ски 
уго вор је пре стао да по сто ји 1990. го ди не. 
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ја ли стич ког ла ге ра, а са окон ча њем би по лар ног све та пре стао да 
по сто ји. Про ме не у схва та њу др жав не су ве ре но сти, на  ни воу Вар-
шав ског уго во ра у те о ри ји, али и у прак си ре зул ти ра ле су као те о-
ри ја огра ни че ног су ве ре ни те та.

Су ве ре ни тет др жа ва чла ни ца Вар шав ског уго во ра је фор мал-
но при знат, али су оне објек тив но би ле под ту тор ством СССР-а, 
ко ји је од ре ђи вао њи хо ву по ли тич ку, еко ном ску и стра те шку ори-
јен та ци ју. Док три на ко ја је по слу жи ла Бре жње ву да оправ да ин-
тер вен ци ју со вјет ских тру па на Ма ђар ску и Че хо сло вач ку би ла је 
по зна та као “док три на огра ни че ног су ве ре ни те та”. Ова док три на 
прав да по вре ме но ме ша ње “ве ли ког бра та” у по сло ве зе ма ља ко је 
чи не со вјет ски блок, у име со ли дар но сти со ци ја ли стич ког та бо ра 
и ну жно сти очу ва ња те ко ви на со ци ја ли зма.”13) За го вор ни ци док-
три не огра ни че ног су ве ре ни те та исту су прав да ли ста вом да кла-
сич на фор ма су ве ре ни те та по сто ји са мо у од но си ма др жа ва са раз-
ли чи тим дру штве но-еко ном ским и по ли тич ким си сте ми ма, да кле, 
со ци ја ли зма и ка пи та ли зма. Огра ни че ни су ве ре ни тет ва жи са мо у 
од но си ма со ци ја ли стич ких др жа ва и сво је оправ да ње и свр ху има 
у “ви шим ин те ре си ма со ци ја ли стич ке за јед ни це као це ли не”.14) Са 
не стан ком со ци ја ли стич ке за јед ни це др жа ва са свет ске по ли тич ке 
сце не и док три на огра ни че ног су ве ре ни те та, ко јом су оправ да ва не 
вој не ин тер вен ци је Со вјет ског Са ве за, по ста ла је ре ликт про шло-
сти. НА ТО са вез је и по ред из ме ње не кон сте ла ци је вој них сна га 
у све ту на ста вио, на че лу са Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, 
сво ју екс пан зи ју при је мом  но вих др жа ва и раз во јем сло же не вој-
не и ад ми ни стра тив не струк ту ре са стал ним про ши ре њем сво јих  
над ле жно сти и по ља де ло ва ња. Иако у то ку свог по сто ја ња НА ТО 
ни је имао при ли ку да вој но ин тер ве ни ше у окви ру сво га са ве за, 
по зи ци ја др жа ва чла ни ца Пак та ре ал но се не раз ли ку је од по ло жа-
ја чла ни ца не ка да шњег Вар шав ског уго во ра.

На и ме, фор мал но, др жа ве чла ни це оба вој на са ве за по се до-
ва ле су су ве ре ни тет, али је у ствар но сти он био ма ње или ви ше 
огра ни чен, а у не ким тре ну ци ма и су спен до ван  уко ли ко је то од го-
ва ра ло ин те ре си ма во де ћих си ла у оства ри ва њу сво јих ге о стра те-
шких ин те ре са. Да на шња по зи ци ја Се вер но а тлан ског са ве за у ме-
ђу на род ним од но си ма по себ но је на гла ше на у ре а ли за ци ји ци ље ва 
спољ не по ли ти ке САД, а НА ТО је од де фан зив ног се вер но а тлан-

13) Se nar clens, Pi er re de Mon di a li za tion, so u ve ra i ne te et the o ri es des re la ti ons in ter na ti o na les, 
Pa ris, Ar mand Co lin, 1998, гла ва II, стр, 35-36., Un mon de sans so u ve ra i ne te, гла ва II, ст. 
74.-75.

14) Ову те о ри ју у сво јим де ли ма про мо ви са ли су: Тун кин, Теориямежд.права, Мо сква, 
1979, Усен ко, Междправо, Юрид, Ли те ра ту ра, Мо сква, 1970. Межд.политикаКПССи
внешнифункциисоветскогогосударства, Мо сква 1976.
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ског вој ног са ве за по стао офан зив на вој на сна га са те ри то ри јал-
но не ли ми ти ра ним члан ством, а и гло бал ним деј ством. Ору жа не 
ин тер вен ци је НА ТО пак та у по след ње две де це ни је од ви ја ле су се 
у скла ду са од лу ка ма Са ве за без бед но сти, али су не рет ко би ле  и у 
су прот но сти са ме ђу на род ним пра вом.15)

Кла сич но схва та ње су ве ре но сти ра ди кал но је про ме ни-
ло ства ра ње и кон цепт ра да Европ ске за јед ни це за угаљ и че лик 
(ЕЗУЧ) ко ју је 1951. го ди не осно ва ло шест за пад но е вроп ских др-
жа ва,16) те не што ка сни је и Европ ске еко ном ске за јед ни це и Европ-
ске за јед ни це за атом ску енер ги ју17), кроз чи ју ин те гра ци ју је ка-
сни је ство ре на Европ ска уни ја.  Функ ци о ни са ње ЕЗУЧ-а и ЕЕЗ, 
а да нас и ЕУ, у до број ме ри је за сно ва но на пре но су су ве ре них 
овла шће ња  др жа ва чла ни ца на ин сти ту ци је Европ ске за јед ни це/
уни је, ко ја у тим сег мен ти ма де ло ва ња на сту па као над на ци о нал на 
за јед ни ца. Ти ме је још јед ном по твр ђе на те за о тран сфор ма ци ји 
кла сич ног пој ма др жав ног су ве ре ни те та ко ји је усло вљен и под ло-
жан про ме на ма у са вре ме ним ме ђу на род ним од но си ма. 

Ме ђу тим, из ни јан си ра не про ме не у тра ди ци о нал ном схва та-
њу су ве ре ни те та и пре нос не ких овла шће ња на ме ђу на род не ор-
га ни за ци је не зна чи и ње го во уки да ње. Та ко да на шња Европ ска 
уни ја, иако је у мно гим до ме ни ма де ло ва ња са над на ци о нал ним 
свој стви ма, тек не дав но је до би ла ме ђу на род но прав ни су бјек ти-
ви тет, а и да нас ни је су ве ре на по ли тич ка ор га ни за ци ја. Оту да се 
чи ни ис прав ним суд да ни др жа ве чла ни це, а ни Европ ска уни ја 
ни су пот пу но су ве ре не. То је, уоста лом, сво јом пре су дом утвр дио 
Европ ски суд прав де у слу ча ју Van Gend and Lo os18) кон ста ту ју ћи 
да је др жав ни су ве ре ни тет по стао сег мен ти ран, де љив и не го ци ја-
би лан.

Очи глед но је да је тра ди ци о нал но Вест фал ско схва та ње др-
жав ног су ве ре ни те та као вр хов не и нај ви ше вла сти у окви ру др-
жа ве и при том не за ви сне од сва ке дру ге вла сти зна чај но уз др ма но 

15) Ва зду шни агре си ја на СР Ју го сла ви ју 1999. го ди не, као и на пад на Ирак 2003. го ди не 
ни су има ле ман дат Са ве та без бед но сти УН. 

16) СР Не мач ка, Фран цу ска, Ита ли ја, Бел ги ја, Хо лан ди ја и Лук сем бург тзв. Мон та на уго-
во ром осно ва ли су у Па ри зу 1951. го ди не Европ ску за јед ни цу за угаљ и че лик. ЕЗУЧ је 
осно ван на  50 го ди на са ци љем да син хро ни зо ва ном са рад њом у про из вод њи и рас по-
де ли угља и че ли ка да омо гу ћи нај е фи ка сни ју об но ву при вре да тих ра том раз ру ше них 
зе ма ља.

17) Европ ска еко ном ска за јед ни ца и Европ ска за јед ни ца за атом ску енер ги ју осно ва не су 
Рим ским уго во ри ма 1957. го ди не на нео д ре ђе но вре ме, та ко ђе од стра не Фран цу ске, СР 
Не мач ке, Ита ли је и зе ма ља Бе не лук са.

18) У пре су ди Van Gend and Lo os Европ ски суд прав де из во ди за кљу чак да „Европ ске за јед-
ни це тво ре је дан нов си стем ме ђу на род ног пра ва за чи ју до бро бит су др жа ве огра ни чи-
ле сво ја су ве ре на пра ва.“
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уво ђе њем мул ти ла те ра ли зма у ме ђу на род не од но се. Др жа ве део 
сво јих су ве ре них овла шће ња  пре но се на  ме ђу на род не ор га ни за-
ци је оства ру ју ћи сво је по је ди нач не, ре ги о нал не или оп ште ин те-
ре се. Са ма По ве ља Ује ди ње них на ци ја, иако про мо ви ше прин ци пе 
су ве ре но сти и јед на ко сти др жа ва, као из у зе так пред ви ђа оба ве-
зност од лу ка Са ве та без бед но сти, али и не јед на кост др жа ва чла-
ни ца кроз да ва ње ста ту са стал них чла ни ца са ве знич ким др жа ва ма 
по бед ни ца ма по сле Дру гог свет ског ра та. Члан ство у вој ним са ве-
зи ма та ко ђе за по сле ди цу има сма ње ње др жав ног су ве ре ни те та. У 
вре ме “хлад ног ра та” у окви ру Вар шав ског пак та он се ра ди кал но 
ис по љио кроз ору жа не ин тер вен ци је СССР-а на су ве ре не др жа ве, 
а по ли тич ки апо ло ге ти су га об ја шња ва ли те о ри јом огра ни че ног 
су ве ре ни те та. И про је кат ства ра ња Европ ске за јед ни це/уни је за-
сно ван је на пре но су де ла овла шће ња др жа ва чла ни ца на ме ђу на-
род ну ор га ни за ци ју, ко ја при том до би ја над на ци о нал не овла сти. 

Ипак, др жав ни су ве ре ни тет је још увек ка мен те ме љац ме ђу-
на род ног пра ва и по ли тич ког по рет ка, али су сна жно при сут не тен-
ден ци је про ме не кла сич не пер цеп ци је су ве ре ни те та у прав цу да 
по зив др жа ва на пра во су ве ре ни те та све ви ше за ви си од увер љи вог 
по што ва ња људ ских пра ва.19) Овај аспект еро зи је су ве ре ни те та свој 
кон цепт на ла зи у за шти ти људ ских пра ва и сло бо да као уни вер зал-
них вред но сти ко је, на рав но, ни су је ди не у са вре ме ном све ту.

ZoranPavlovic
NenadAvramovic

SOVEREIGNTYANDMULTILATERALISM

Summary
Tra di ti o nal un der stan ding of the so ve re ignty, which is cha rac te-

ri zed by the su pre macy and in de pen den ce of sta te aut ho rity sin ce the 
Pe a ce of Westpha lia un til no wa days has suf fe red sig ni fi cant chan ges. 
The do mi nant in ter na ti o nal for ce has al ways been the dis tur bing fac tor 
of the sta te so ve re ignty. Upon the in tro duc tion of the mul ti la te ra lism 
in to the in ter na ti o nal re la ti ons, the pro cess of in sti tu ti o nal „se i zing so-
ve re ignty“ has star ted, ini ti a ted by the con struc tion of the world system 
of col lec ti ve se cu rity, and then by glo bal, tra de, mo ne tary, loan, i.e. 
eco no mic ne eds of the most de ve lo ped sta tes. In sti tu ti o na li za tion of the 
for ce in in ter na ti o nal fra me work is ma ni fe sted thro ugh the sta tus and 
de ci sion-ma king of the per ma nent mem bers of the UN Se cu rity Co un-
cil. The ero sion of sta te so ve re ignty is pre sent thro ugh the fun cti o ning 

19) Hu ma ni ta rian In ter ven tion – Le gal and Po li ti cal Aspects , Da nish In sti tu te of In ter na ti o nal 
Af fa irs, Co pen ha gen, str.14.-19.
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of mi li tary al li an ces, and the ra di cal the ory of li mi ted so ve re ignty is 
be ing re a li zed thro ugh mi li tary in ter ven ti ons upon the so ve re ign sta tes. 
Re gi o nal or ga ni za tion of the sta tes im pli es the re duc tion of so ve re ignty, 
and in the pro cess of cre a tion of the Euro pean Com mu nity/Union it has 
re sul ted in the ma king of su pra na ti o nal in ter na ti o nal or ga ni za tion. 
Key words: so ve re ignty, sta te aut ho rity, in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, mul ti la te-

ra lism, in ter na ti o nal law, li be ral eco nomy
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Resume
Tra di ti o nal le gal the o re ti cal tho ught, star ting with the Pe a ce of 

Westpha lia un der the sta te so ve re ignty as a cha rac te ri stic of sta te hood, 
im pli es su pre macy with ab so lu te pre do mi nan ce wit hin le gi ti ma te li-
mi ta ti ons of its aut ho ri ti es ba sed on the mo no poly of physi cal for ce, 
car ried by the sta te. One mo re cha rac te ri stic of so ve re ig nity is in de-
pen den ce when it co mes to exer ci sing sta te po wer in re la tion to ot her 
co un tri es, which de ter mi nes its pla ce in the in ter na ti o nal le gal or der. 
Exer ci sing ef fec ti ve po wer on the who le ter ri tory of the sta te is a con-
di tion for in ter na ti o nal re cog ni tion. Ho we ver, in con tem po rary hi story, 
the re are exam ples of sta te rce og ni tion wit ho ut the cri te ri um of so ve re-
ig nity be ing ful fil led, and they are a pro of of re la ti vi za tion of the term 
so ve re ig nity, as well as a re flec tion of ap pre ci a tion of the po li tics of 
for ce in in ter na ti o nal re la ti ons. 

Chan ges in un der stan ding of the term so ve re ig nity match with 
the pe riod of in tro du cing mul ti la te ra lism in in ter na ti o nal re la ti ons, re-
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spec ti vely, thro ugh fo un da tion and work of in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. 
In sti tu ti o nally, by tran sfer ring part of the ir so ve re ig nity to in ter na ti o nal 
or ga ni za ti ons, they ha ve star ted the pro cess of “se i zing so ve re ignty”. 
That way in ter na ti o nal or ga ni za ti ons re ce i ved the sta tus of the su bject 
of in ter na ti o nal law, and both in the ory and prac ti ce, the pri mary aspect 
of in ter na ti o nal law is re cog ni zed in re la tion to na ti o nal law. De fi ni-
tely, the most im por tant or ga ni za tion of the mo dern world is the Uni ted 
Na ti ons, which was fo un ded with the goal of ma in ta i ning in ter na ti o nal 
pe a ce and se cu rity, and it is bu ilt on prin ci ples of so ve re ig nity and eqa-
lity among sta tes. Alt ho ugh it is an ex cep ti on, the UN Char ter vi o la tes 
the prin ci ple of sta te so ve re ig nity, thro ugh the com mit ted exe cu ti on of 
the de ci si ons of the Se cu rity Co un cil.

De par tu re from the prin ci ple of so ve re ign equ al sta tes is al so 
con fir med thro ugh gi ven sta tu ses to per ma nent mem bers of the Se cu-
rity Co un cil to sta tes that hel ped most du ring WWII. By do ing that, the 
ro le of for ce was le gli zed in in ter na ti o nal re la ti ons, and the strength of 
vo i ces of per ma nent mem bers was ba si caly streng hte ned in the most 
im por tant glo bal se cu rity is su es, to the pos si bi lity of be ing ve toed. The 
pro cess of so ve re ig nity re forms in the sphe res of mo ne tary, cre dit and 
fo re ign ju ris dic tion of the sta te was de e pe ned by the fo un da tion of in-
ter na ti o nal mo ne tary fund, World Bank and World Tra de Or ga ni za tion. 
The ne ces sity of en vi ron men tal pro tec tion as suigeneris hu man right, 
con si de ring that  con se qu en ces of pol lu tion sur pass na ti o nal bo un da-
ri es, they we re gi ven in ter na ti o nal pro por ti ons, as well as pro tec tion 
for all hu man rights and fre e doms, so be co ming one of the pri o ri ti es of 
glo bal so ci ety de ve lop ment.

Ero sion of sta te so ve re ig nity is pre sent in the fo un da tion and fun-
cti o ning of re gi o nal and in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. The most ob vi o-
us exam ples are mil li tary al li an ces li ke NA TO al li an ce and dismantled
WarsawPact,inwhichboththeoryandpracticelaunchedthetheoryof
limitedsovereignity.Intheirwork,EuropeanUnionauthorities,aswell
astheirlegalpre de ces sor to act as su pra na ti o nal in sti tu ti ons., de ro ga-
ting clas sic un der stan ding of so ve re ig nity. Ho we ver, in spi te of ob vi o us 
chan ges, the term so ve re ig nity is still the ba sis of po li ti cal and le gal 
or der and fun cti o na lity of the in ter na to nal com mu nity.

* Овај рад је примљен 3. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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