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Сажетак
У овом чланку анализира се комплексно питање ме
ђународноправног субјективитета Европске уније.
Анализа је усмерена на уговорну способност Европ
скеуније,којасеразматракрозодредбеУговораоЕУ,
алиикрозпраксузакључењаспоразумаодстранеЕУ
у области европске безбедносне и одбрамбене поли
тике.НаосновуанализеуговорнеспособностиУније,
циљједасеукажеукојојмериидалиУнијаданаспо
седујемеђународноправнисубјективитет.
Кључне речи: међународноправни субјективитет,
уговорнаспособност,Европскаунија.

1.УГОВОРНАСПОСОБНОСТКАОИЗРАЗ
МЕЂУНАРОДНОПРАВНОГСУБЈЕКТИВИТЕТА

МЕЂУНАРОДНИХОРГАНИЗАЦИЈА

Dа нас је оп ште при хва ће но да су ме ђу на род не ор га ни за ци је су-
бјек ти ме ђу на род ног пра ва. Ме ђу тим, тер мин «ме ђу на род на 

* Научни сарадник у ИПС у Београду
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градњедемократскихинституцијауСрбији» (149057Д), ко ји се раз ви ја у окви ру Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке 
Ср би је.
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ор га ни за ци ја» је и да нас нео д ре ђен и раз ли чи то де фи ни сан. При-
ме ра ра ди, у Беч кој кон вен ци ји о уго вор ном пра ву из 1986. го ди не, 
на ла зи мо на де фи ни ци ју да ме ђу на род на ор га ни за ци ја, «запотре
беКонвенције,(...)представљамеђувладинуорганизацију». Да кле, 
Кон вен ци ја не да је пре ци зну де фи ни ци ју ор га ни за ци ја. 

У до ма ћој ли те ра ту ри на ла зи мо на де фи ни ци ју Ра до сла ва 
Сто ја но ви ћа и Во ји на Ди ми три је ви ћа, ко ји од ре ђу ју ме ђу на род-
не ор га ни за ци је као «организованисистемодносаизмеђудржава
чланица,којисеизражаваупостојањуорганаорганизације,које
представљају средишта одлучивања и преко којих организација
делујекаопосебансубјектмеђународниходносаимеђународног
права»2). Та ко ђе, Сми ља Авра мов и Ми лен ко Кре ћа oдређују ме-
ђу на род ну ор га ни за ци ју у нај ши рем сми слу, као «формалне, ин
ституционалнеобликемеђународниходноса,заснованенадобро
вољној основи»3). У ино стра ној ли те ра ту ри на ла зи мо раз ли чи те 
де фи ни ци је ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Та ко не ки ауто ри од ре ђу-
ју ме ђу на род ну ор га ни за ци ју као «ентитеткојиимаспособност
независногделовањанамеђунaродномплану»4), или пак као «ауто
номниентитет,заснованнаоснивачкомакту,којиизражавасво
јунезависнувољупрекозаједничкихорганаипоседујеспособност
даделујенамеђународномплану»5). Да кле, ако при хва ти мо да је 
спо соб ност де ло ва ња на ме ђу на род ном пла ну еле мент де фи ни са-
ња јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је, он да је и ме ђу на род но прав ни 
су бјек ти ви тет нео п хо дан атри бут јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је. 
Јер, ме ђу на род но прав ни ста тус под ра зу ме ва ауто но ми ју ор га ни за-
ци је и ње ну спо соб ност да де лу је не за ви сно у од но су на др жа ве 
осни ва че.

Ипак, чи ни се да ни је све та ко јед но став но, јер је ме ђу на род-
но прав ни су бјек ти ви тет ме ђу на род них ор га ни за ци ја пред мет раз-
ми мо и ла же ња у док три ни ме ђу на род ног пра ва. Раз ли ку је мо нај-
ма ње три опреч не те о ри је ко је се од но се на ме ђу на род но прав ни 
ста тус ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Пр во, ра ди се о тзв. те о ри ји 
2) Војин ДИМИТРИЈЕВИЋ, Радослав СТОЈАНОВИЋ, Међународни односи, Службени 

лист СРЈ, Београд, 1996, стр.117.
3) Смиља АВРАМОВ, Миленко КРЕЋА, Међународно јавно право, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд, 1993, стр. 127.
4) Nanette NEUWAHL, « Legal Personality of the European Union – International and Institu-

tional Aspects » in Vincent KRONENBERGER (ed.), The European Union and the Interna-
tional Legal Order : Discord or Harmony? TMC Asser Press, Hague, 2001, p. 4.

5) Phi lip pe GA U TI ER, « The Re pa ra tion for In ju ri es Ca se Re vi si ted : The Per so na lity of the 
Euro pean Union », MaxPlanckYearbookofUnitedNationsLaw, 2000, p. 333.
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«во ље», пре ма ко јој прав ни су бјек ти ви тет ме ђу на род не ор га ни за-
ци је за ви си, пре све га, од во ље ње них осни ва ча. Ако др жа ве осни-
ва чи има ју «во љу» да по да ре ор га ни за ци ји ме ђу на род но прав ни 
су бјек ти ви тет (осни вач ким ак том), он да се та ор га ни за ци ја мо же 
сма тра ти су бјек том ме ђу на род ног пра ва. Ако, у про тив ном, др жа ве 
не ма ју та кву «во љу», ме ђу на род на ор га ни за ци ја би ће ли ше на ме-
ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та. Ова те о ри ја та ко ђе ин си сти ра 
и на при зна њу ме ђу на род не ор га ни за ци је од стра не ме ђу на род не 
за јед ни це. За го вор ни ци ове те о ри је су би ле ма хом со ци ја ли стич ке 
др жа ве, и ова «ре стрик тив на» те о ри ја је има ла те шко ће да се одр-
жи са раз во јем спе ци ја ли зо ва них ме ђу на род них ор га ни за ци ја ко је 
су има ле ста тус прав ног ли ца, иако њи хо ви кон сти ту тив ни ак ти 
то ни су из ри чи то пред ви ђа ли. Дру го, ра ди се о тзв. «објек тив ној» 
те о ри ји, ко ја по чи ва на ста но ви шту да ме ђу на род но прав ни су бјек-
ти ви тет ор га ни за ци је про ис ти че из са ме чи ње ни це да та ор га ни за-
ци ја по сто ји. За го вор ни ци ове те о ри је сма тра ју да уко ли ко јед на 
ор га ни за ци ја мо же не за ви сно да де лу је на ме ђу на род ном пла ну и 
уко ли ко је по се бан ен ти тет у од но су на др жа ве осни ва че, она има 
и ме ђу на род но прав ни ста тус. Ова те о ри ја је на сто ја ла да пре ва зи ђе 
не ке те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ла те о ри ја во ље, ко ји су се, пре 
све га, од но си ли на ин тер пре та ци ју «во ље» осни ва ча, као и на по-
тре бу за при зна њем ор га ни за ци је (при ме ра ра ди, Европ ске за јед-
ни це ни су би ле при зна те од стра не СССР-а све до 1989. го ди не). 
Тре ћа те о ри ја је функ ци о нал на, и нај ши ре при хва ће на ка да је реч о 
ме ђу на род но прав ном су бјек ти ви те ту ме ђу на род них ор га ни за ци ја. 
Ова те о ри ја по чи ва на ста но ви шту да прав ни су бјек ти ви тет ор га-
ни за ци је про ис ти че ин ди рект но из функ ци ја ко је ор га ни за ци ја вр-
ши пре ко сво јих ор га на, на ро чи то ка да вр ше ње функ ци ја из ра жа ва 
не за ви сну во љу у од но су на др жа ве осни ва че6).

За ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет ве зу је се и уго вор на 
спо соб ност или уго вор ни ка па ци тет, као пра во за кљу че ња ме ђу-
на род них уго во ра. Пи та ње од но са из ме ђу ме ђу на род но прав ног су-
бјек ти ви те та јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је и ње не уго вор не спо-
соб но сти је ком плек сно, и од ли ку ју га раз ми мо и ла же ња у по гле ду 
осно ва уго вор не спо соб но сти ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Раз ли-
ку ју се три опреч на ми шље ња о овом пи та њу. Пр во, не ки ауто ри 
6) Esa PA A SI VIR TA, « The Euro pean Union: From an Ag gre ga te of Sta tes to a Le gal Per-

son? », HofstraLaw&Policy, vol. 2, 1997, pp. 42-43. Ви де ти и Jan KLAB BERS, « Pre-
sump ti ve Per so na lity : The Euro pean Union in In ter na ti o nal Law », in Mart ti KO SKEN NI-
E MI (ed.), InternationalLawAspectsoftheEuropeanUnion, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 
Ha gue, 1998, pp. 234-237.
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сма тра ју да ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет пред ста вља прав ни 
основ за за кљу че ње ме ђу на род них уго во ра. Пре ма овом ми шље њу, 
уго вор на спо соб ност на ста је као по сле ди ца по сто ја ња ме ђу на род-
но прав ног су бјек ти ви те та јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је. Дру-
го, је дан део док три не сма тра да уко ли ко је осни вач ким ста ту том 
јед ној ме ђу на род ној ор га ни за ци ји екс пли цит но или им пли цит но 
при зна та спо соб ност за кљу че ња уго во ра, њој је ујед но и при знат 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет. У овом слу ча ју уго вор на спо-
соб ност пред ста вља до каз да ме ђу на род на ор га ни за ци ја по се ду је 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет. Тре ће, по сто ји ми шље ње ко је 
не ги ра по сто ја ње ве зе из ме ђу ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та 
и уго вор не спо соб но сти и тре ти ра их као за себ не ка те го ри је7).

Пр во ми шље ње по ла зи, да кле, од ста но ви шта да уко ли ко јед-
на ме ђу на род на ор га ни за ци ја има ста тус су бјек та ме ђу на род ног 
пра ва, она са мим тим по се ду је и уго вор ну спо соб ност. Oвo ста но-
ви ште по др жа ва и прак са ме ђу на род них су до ва. Јед но од нај ви ше 
ци ти ра них и нај по зна ти јих ми шље ња о овом пи та њу је ми шље ње 
Ме ђу на род ног су да прав де Reparation forInjuries8). На и ме, По ве-
ља УН не пред ви ђа екс пли цит но прав ни су бјек ти ви тет ОУН-а. Суд 
ипак у овом ми шље њу за кљу чу је да ОУН има та кву спо соб ност, 
при че му по ла зну осно ву пред ста вља По ве ља и функ ци је ко је су 
по ве ре не овој ор га ни за ци ји. Та ко Суд ис ти че да је «предвиђенода
Организацијаизвршаваиужива,идаонаизвршаваиуживаоба
везеиправакојисемогуобјаснитисамонаосновупоседовања,
увеликојмери,међународноправногсубјективитета»9). Ме ђу тим, 
иако ово ста но ви ште «стојиухармонијисаопштимпојмомуго
ворнеспособности»10), оно има од ре ђе не сла бо сти, јер за раз ли ку 
од уго вор не спо соб но сти др жа ва, уго вор на спо соб ност ме ђу на род-
них ор га ни за ци ја је из ве де ног ка рак те ра, и у ве ли кој ме ри се сво-
ди на уго вор но при зна ње овла шће ња ме ђу на род не ор га ни за ци је да 
за кљу чу је спо ра зу ме. Дру го ми шље ње ко је пред ви ђа да је основ 
уго вор не спо соб но сти ме ђу на род них ор га ни за ци ја осни вач ки акт, 
та ко ђе има од ре ђе не не до стат ке, јер осни вач ки ак ти обич но не са-
др же оп ште овла шће ње ор га ни за ци је да за кљу чу је ме ђу на род не 
7) Zo ran RA DI VO JE VIC, « La per son na lité ju ri di que in ter na ti o na le et la ca pa cité des or ga ni-

sa ti ons in ter na ti o na les uni ver sel les de con clu re des tra ités », FactaUniversitatis, Se ri es Law 
and Po li tics, vol. 1, n°1, 1997, p. 96.

8) Re pa ra tion for In ju ri es, (1949), ICJ Rep. 174.
9) Re pa ra tion for In ju ri es, (1949), ICJ Rep. 174, p. 179.
10) Смиља АВРАМОВ, Миленко КРЕЋА, Међународно јавно право, Завод за уџбенике и 

наставна средства, стр. 345.
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уго во ре, већ углав ном овла шће ња за за кљу че ње од ре ђе них вр ста 
уго во ра11).

2.
ЕВРОПСКАЗАЈЕДНИЦА,ЕВРОПСКАУНИЈА,
МЕЂУНАРОДНОПРАВНИСУБЈЕКТИВИТЕТ

ИЗАКЉУЧЕЊЕУГОВОРА:УГОВОРНЕОДРЕДБЕ

Рим ски уго во ри не са др же екс пли цит не од ред бе о ме ђу на род-
но прав ном су бјек ти ви те ту Европ ске за јед ни це. У чла ну 281 (бив-
ши члан 210) на ла зи мо на фор му ла ци ју да (Европ ска) «Заједница
има својство правног лица», чи ме се не по ја шња ва да ли је реч 
о уну тра шњем прав ном су бјек ти ви те ту или ме ђу на род но прав ном 
су бјек ти ви те ту Европ ске за јед ни це. Чи ни се да ову ди ле му от кла-
ња члан 282 Рим ских уго во ра (бив ши члан 211), ко ји утвр ђу је да 
«усвакојдржавичланициЗаједницаиманајшируправнуипослов
ну способност која се признаје правним лицима према њиховим
националнимправима», те да За јед ни ца, «измеђуосталог,може
стицатииотуђиватипокретнуилинепокретнуимовинуиможе
битистранкаусудскомпоступку». Да кле, члан 282 под вла чи раз-
ли ку из ме ђу За јед ни це и ње них др жа ва чла ни ца у ме ђу соб ним од-
но си ма. Дру гим ре чи ма, За јед ни ца не «ап сор бу је» др жа ве чла ни це 
ко је је чи не, већ се по ја вљу је као не за ви сно прав но ли це у од но су 
на њих. Суд ска прак са је по твр ди ла ово ту ма че ње, јер је у по зна тој 
пре су ди Costav.ENEL Суд Европ ских за јед ни ца утвр дио да «успо
стављајућиЗаједницунеограниченогтрајања,којаимасопствене
институције,правнуспособност,пословнуспособностиспособ
ностпредстављањанамеђународном плану,ипосебно,стварна
овлашћења која проистичу из ограничења суверености или пре
носавластисадржавачланицанаЗаједницу,државечланицесу
ограничилесвојасуверенаправа,инатајначинстворилесистем
правакојиобавезујеињиховедржављанеињихсаме»12).

Ка да го во ри мо о прав ном су бјек ти ви те ту јед не ме ђу на род-
не ор га ни за ци је, не тре ба смет ну ти са ума да овај по јам по чи ва 
на два основ на прин ци па. Пр во, ме ђу на род на ор га ни за ци ја има 
спо соб ност да де лу је не за ви сно у од но су на др жа ве ко је је чи не. 
Дру го, ме ђу на род на ор га ни за ци ја тре ба да де лу је не за ви сно у од-
11) Zo ran RA DI VO JE VIC, « La per son na lité ju ri di que in ter na ti o na le et la ca pa cité des or ga ni-

sa ti ons in ter na ti o na les uni ver sel les de con clu re des tra ités », op.cit., p. 96.
12) Пресуда Costa v. ENEL, (1964), ECR 585, p. 593.
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но су на тре ће др жа ве. Да кле, ка да го во ри мо о ме ђу на род но прав-
ном су бјек ти ви те ту Европ ске за јед ни це, не мо же мо се осло ни ти 
са мо на од ред бе чла на 281 Уго во ра о ЕЗ, ко је, исти на, да ју по ла зне 
осно ве, али се, пре све га, од но се на уну тра шњи прав ни су бјек ти-
ви тет За јед ни це, већ се мо ра мо освр ну ти и на суд ску прак су Су да 
прав де Европ ских за јед ни ца. У пре су ди АETR из 1971. го ди не, Суд 
је, раз ма тра ју ћи овла шће ња За јед ни це да за кљу чу је ме ђу на род не 
спо ра зу ме, ис та као да је по треб но освр ну ти се на «општисистем
комунитарногправакојисетичеодносасатрећимдржавама»13). 
Дру гим ре чи ма, да «требаузетиуобзирсистемуговора,истото
ликоколикоињеговематеријалнеодредбе». По ла зна тач ка у том 
раз ма тра њу тре ба да пред ста вља члан 281 (та да шњи члан 210), ко-
ји је «одразопштегсистемакомунитарногправа». Из то га је Суд 
за кљу чио да За јед ни ца има «овлашћењедауспостављауговорне
односесатрећимдржавама»,те да ово овла шће ње не про ис ти че 
са мо из екс пли цит них уго вор них од ред би, већ и из дру гих уго вор-
них од ред би и ака та ко је су усво ји ле ин сти ту ци је За јед ни це у окви-
ру тих од ред би. Да кле, Суд прав де ЕЗ је у сво јој прак си утвр дио 
по сто ја ње ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та ЕЗ, при че му је по-
ла зну осно ву пред ста вљао члан 281 Уго во ра о ЕЗ. То је, уоста лом, 
и по твр ђе но чла ном 300 Уго во ра о ЕЗ, ко ји да је овла шће ње За-
јед ни ци да за кљу чу је ме ђу на род не спо ра зу ме. Пре ма овом чла ну, 
Ко ми си ја под но си пре по ру ке Са ве ту ко ји је овла шћу је да от поч не 
пре го во ре. Са вет од лу чу је о пот пи си ва њу спо ра зу ма ква ли фи ко ва-
ном ве ћи ном, на пред лог Ко ми си је, док се јед но гла сност пред ви ђа 
ако је у пи та њу област за ко ју се тра жи јед но гла сност код усва ја ња 
уну тра шњих про пи са као и за спо ра зу ме о при дру жи ва њу. Па ра-
граф 7 чла на 300 ка же да уго во ри ко је За јед ни ца за кљу чу је са јед-
ном или ви ше др жа ва или ме ђу на род них ор га ни за ци ја, «обавезују
органеЗаједницеидржавечланице».

Ка да је реч о прав ном ста ту су Европ ске уни је, си ту а ци ја је 
мно го ком плек сни ја не го што се чи ни на пр ви по глед. Са за кљу-
че њем уго во ра из Ма стрих та, обра зо ва на је Уни ја као по се бан ен-
ти тет ко ји се са сто ји од Европ ских за јед ни ца, до пу ње ним за јед-
нич ком спољ ном и без бед но сном по ли ти ком и са рад њом у обла сти 
пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва. Ме ђу тим, по сто је ће уго вор не 
од ред бе не пред ви ђа ју да Уни ја има ста тус прав ног ли ца. И по ред 
то га, док три на оста је по де ље на око пи та ња да ли Европ ска уни ја 
13) Пре су да AETR, (1971), ЕCR 273.
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има свој ство прав ног ли ца или не. На и ме, иако уго вор не од ред бе 
не пред ви ђа ју екс пли цит но ово овла шће ње ЕУ, мно ги ауто ри сма-
тра ју да им пли цит но Европ ска уни ја има ста тус прав ног ли ца, и да 
се то мо же за кљу чи ти из уго вор них од ред би. Ако се освр не мо на 
од ред бе уго во ра из Ма стрих та, ви де ће мо да се у чла ну 1 за јед нич-
ких од ред би ис ти че да др жа ве чла ни це «међусобноуспостављају
Европскуунију», те да Уго вор пред ста вља «новуетапуупроцесу
стварањасвечвршћегјединстваизмеђународаЕвропе». Та ко ђе, 
пре ма од ред ба ма Уго во ра из Ма стрих та, Уни ја има по себ не ци ље-
ве и за дат ке у од но су на др жа ве чла ни це. Њен основ ни за да так је 
да «организује,наусклађенисолидаранначин,односеизмеђудр
жавачланицаиизмеђуњиховихнарода» (чл.1). У том ци љу, Уни ја 
тре ба да под сти че урав но те жен и тра јан при вред ни и дру штве ни 
раз вој и ви сок ни во за по сле но сти, да по твр ђу је свој иден ти тет на 
ме ђу на род ној сце ни, по себ но во ђе њем за јед нич ке спољ не и без-
бед но сне по ли ти ке, да ја ча за шти ту пра ва и ин те ре са др жа вља на 
сво јих др жа ва чла ни ца ус по ста вља њем пра ва гра ђан ства Уни је, да 
одр жи и оја ча Уни ју као про стор сло бо де, без бед но сти и прав де и 
да у це ло сти очу ва те ко ви не За јед ни це и да их да ље раз ви ја (члан 
2, бив ши члан Б). Ове од ред бе ја сно ука зу ју да је Уни ја по се бан ен-
ти тет у од но су на др жа ве чла ни це. То је по твр ђе но у и бив шем чла-
ну Ц (члан 3) за јед нич ких од ред би, ко ји пред ви ђа да «Унијарас
полажејединствениминституционалнимоквиромкојиосигурава
усклађеностиконтинуитетактивностипредузетихрадиоства
рењањенихциљева,узпоштовањеиразвијањетековинаЗаједни
це». Је ди ни ор ган ко ји је свој ствен са мо Уни ји је Европ ски са вет, 
ко ји је са ста вљен од ше фо ва др жа ва или вла да др жа ва чла ни ца и 
пред сед ни ка Ко ми си је, и ко ји да је «неопходанподстицајзаразвој
Унијеиутврђујеопштеполитичкесмернице». Ипак, иако Уго вор 
из Ма стрих та под вла чи по себ но прав но по сто ја ње ЕУ у обла сти 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке, и на во ди да су др жа ве чла ни це и 
Уни ја за јед нич ки од го вор не за де фи ни са ње и спро во ђе ње ове по-
ли ти ке, из вр ше ње ове по ли ти ке по ве ре но је у пот пу но сти др жа ва-
ма чла ни ца ма, уз кључ ну уло гу Са ве та у про це ду рал ној сфе ри. То 
ука зу је на чи ње ни цу да Европ ска уни ја пред ста вља «процес», а не 
пот пу но оформ ље но прав но ли це14).

Од ред бе Уго во ра из Ам стер да ма пред ста вља ју зна ча јан по мак 
у по гле ду ме ђу на род но прав ног ста ту са Европ ске уни је. Члан 11 
14) Jim CLO OS, Ga ston RE I NESCH, Da niel VIG NES, Jo seph WEYLAND, LetraitédeMaa

stricht,genèse,analyse,commentaires, Bruylant, Bru xel les, 1993, pp. 115-116.
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Уго во ра о ЕУ (бив ши члан Ј. 1) је из ме њен, и ис ти че да «Унија
утврђујеиспроводизаједничкуспољнуибезбедноснуполитику». 
Овај члан пред ста вља зна чај ну но ви ну у од но су на Уго вор из Ма-
стрих та ко ји је пред ви ђао да «Унијаидржавечланицеутврђујуи
спроводезаједничкуспољнуибезбедноснуполитику». Да кле, при-
зна то је да је са ма Уни ја од го вор на за де фи ни са ње и спро во ђе ње 
ЗСБП-а. Ме ђу тим, ова но ва уло га ЕУ у окви ру дру гог сту ба би ла 
је у су прот но сти са од су ством ње ног ме ђу на род но прав ног су бјек-
ти ви те та, јер Уни ја ни је би ла у мо гућ но сти да за кљу чу је уго во ре 
са тре ћим др жа ва ма. По ка за ло се да од су ство прав ног су бјек ти ви-
те та ЕУ ни је би ло ускла ђе но са ам би ци јом да ЕУ по ста је гло бал на 
си ла у ме ђу на род ним од но си ма и да за то по се ду је од го ва ра ју ћа 
сред ства. То ком пре го во ра ко ји су до ве ли до за кљу че ња уго во ра из 
Ам стер да ма, пред ло же на су три ре ше ња ра ди пре ва зи ла же ња овог 
про бле ма. Пр во, пред ло же но је да се екс пли цит но при зна ме ђу-
на род но прав ни су бјек ти ви тет ЕУ. Дру го, пред ло же но је да др жа ве 
чла ни це за кљу чу ју, «у име Уни је», уго во ре у окви ру ЗСБП-а. Тре ће 
ре ше ње од но си ло се на мо гућ ност да Уни ја за кљу чу је ме ђу на род-
не уго во ре у од ре ђе ним обла сти ма у окви ру дру гог и тре ћег сту ба. 
Пр ва мо гућ ност је од мах од ба че на и при хва ћен је тре ћи пред лог. 
Ме ђу тим, усва ја ње ове оп ци је пра ти ла је бо ја зан др жа ва чла ни ца 
да не до ђе до ње ног ра ди кал ног раз во ја, те је оту да текст у ко нач ној 
вер зи ји из раз ми ни мал ног ком про ми са. Овај ком про мис са др жан 
је у чла ну 24 уго во ра из Ам стер да ма и у Де кла ра ци ји број 4 ко ја 
је уне та у уго вор из Ам стер да ма. Члан 24 је пред ви ђао да ка да је 
«неопходнодасезакључиспоразумсаједномиливишедржаваили
међународнихорганизација,Саветможедаовластипредседава
јућег,комећепремапотребипомагатиКомисија,даутомциљу
отпочнепреговоре». Ови спо ра зу ми тре ба да бу ду за кљу че ни од 
стра не Са ве та јед но гла сном од лу ком, на пред лог пред се да ва ју ћег. 
Та ко ђе, пре ма чла ну 24, спо ра зум ко ји је за кљу чен не ће оба ве зи ва-
ти др жа ву чла ни цу чи ји пред став ник у Са ве ту из ја ви да је оба ве-
зан да по шту је вла сти те устав не од ред бе. Што се ти че Де кла ра ци је 
број 4, она је пред ви ђа ла да «одредбечлана24и38,каоисваки
споразумкојиизтогапроизлази,неподразумевајупреноснадле
жностисадржавачланицанаЕвропскуунију». Ипак, ова де кла-
ра ци ја не угро жа ва ни ти огра ни ча ва до мет од ред би са др жа них у 
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чла ну 24 Уго во ра о ЕУ, већ ра ди је по др жа ва за кљу че ње спо ра зу-
ма од стра не Уни је, јер са мим при зна њем те о риј ске мо гућ но сти 
пре но са над ле жно сти са др жа ва чла ни ца на Уни ју, ова де кла ра ци ја 
при зна је и по сто ја ње Европ ске уни је као по себ ног ен ти те та у од-
но су на др жа ве чла ни це15).

Уго во ром из Ни це про ши ре не су од ред бе чла на 24 Уго во ра о 
Европ ској уни ји, што, по не ким ауто ри ма, пред ста вља зна чај но 
при бли жа ва ње од ред ба ма чла на 300 Уго во ра о Европ ској за јед-
ни ци о за кљу че њу ме ђу на род них уго во ра16). Из ме на ма чла на 24, 
уста но вље на је ве ћа ауто но ми ја ЕУ у од но су на др жа ве чла ни це, а 
са мим тим, пре ма на шем ми шље њу, и им пли цит но при знат ме ђу-
на род но прав ни су бјек ти ви тет ЕУ. Ре ви зи ја чла на 24 од но си се на 
три аспек та. Пр во, уве де на је про це ду ра од лу чи ва ња ква ли фи ко-
ва ном ве ћи ном «кадасе споразумомпредвиђапримена заједнич
кеакцијеилизаједничкогстава» (члан 24, па ра граф 3).Уво ђе ње 
ква ли фи ко ва не ве ћи не као на чи на до но ше ња од лу ка пре све га је 
ре зул тат на сто ја ња да се по бољ ша функ ци о нал на ефи ка сност Уни-
је у пер спек ти ви ње ног про ши ре ња17). На и ме, у скла ду са чла ном 
6 за јед нич ких од ред би, ко ји пред ви ђа да «Унијаобезбеђујенеоп
ходнасредствазапостизањесвојихциљеваизауспешновођење
својихполитика», до шло се до за кључ ка да ква ли фи ко ва на ве ћи на 
пред ста вља то «неопходносредство» ко је ће Уни ји омо гу ћи ти да 
оства ри ци ље ве пред ви ђе не чла ном 2 – афир ма ци ју свог иден ти те-
та на ме ђу на род ној сце ни. Та ко ђе, уво ђе ње ква ли фи ко ва не ве ћи-
не има ло је и за циљ да ус по ста ви па ра ле ли зам из ме ђу про це ду ра 
до но ше ња од лу ка на уну тра шњем и спо ља шњем пла ну: ра ди се о 
на сто ја њу да се на спо ља шњем пла ну на пре ду је при бли жно истим 
рит мом као и на уну тра шњем пла ну. Ипак, до но ше ње од лу ка ква-
ли фи ко ва ном ве ћи ном је огра ни че но са мо на при ме ну за јед нич ке 
ак ци је или ста ва, и не при ме њу је се на од лу ке ко је су по ве за не са 
вој ним пи та њи ма или су из до ме на од бра не. Та ко ђе, па ра граф 3 
чла на 24 пред ви ђа да ће се од лу чи ва ње ква ли фи ко ва ном ве ћи ном 
15) Step han MAR QU ARDT, « The Con clu sion of In ter na ti o nal Agre e ments un der Ar tic le 24 of 

the Tre aty on Euro pean Union », in Vin cent KRO NEN BER GER (ed.), TheEuropeanUnion
andtheInternationalLegalOrder:DiscordorHarmony? TMC As ser Press, Ha gue, 2001, 
p. 346.

16) In ger ÖSTERDAHL, « The EU and its Mem ber Sta tes, Ot her Sta tes, and In ter na ti o nal Or ga-
ni za ti ons – The Com mon Euro pean Se cu rity and De fen ce Po licy af ter Ni ce », NordicJournal
ofInternationalLaw, vol. 70, n°s 1-2, 2001, p. 348.

17) Jo si a ne AUVRET-FINCK, « Com men ta i re de l’ar tic le 24 », in Joël RI DE AU (dir.), Union
européenne–Commentairedestraités modifiésparletraitédeNicedu26février2001, Pa-
ris, LGDJ, 2001, p. 56.
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оба вља ти «ускладусачланом23,тачка2», а то зна чи да се не ће 
гла са ти уко ли ко не ка др жа ва из ја ви да се су прот ста вља гла са њу 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном због не ког ва жног раз ло га из до ме на на-
ци о нал не по ли ти ке. У том слу ча ју, Са вет мо же за тра жи ти, од лу-
ком до не се ном ква ли фи ко ва ном ве ћи ном, да ово пи та ње раз мо три 
Европ ски са вет, у ци љу јед но гла сног до но ше ња од лу ке. Исто као и 
уго вор из Ам стер да ма, и уго вор из Ни це пред ви ђа да «ниједанспо
разумнећебитиобавезујућизаонудржавучланицучијипредстав
никуСаветуизјавидајеонаобавезнадасеповинујезахтевима
својеуставнепроцедуре». У том слу ча ју, оста ле др жа ве чла ни це 
мо гу да по стиг ну до го вор о при вре ме ној при ме ни спо ра зу ма у пи-
та њу. Не ки ауто ри сма тра ју да је овај па ра граф нај кон тро верз ни ји 
ка да је реч о чла ну 24 Уго во ра о ЕУ18), бу ду ћи да се мо же дво ја ко 
ту ма чи ти. С јед не стра не, по зи ва ње на устав не про це ду ре др жа ва 
чла ни ца као и мо гућ ност да др жа ва не при ме њу је спо ра зум ко ји 
је пот пи сан, мо же се ту ма чи ти као од су ство овла шће ња Уни је да 
за кљу чу је ме ђу на род не уго во ре, по што ко нач на од лу ка оста је у ру-
ка ма др жа ва чла ни ца. С дру ге стра не, ипак, ако др жа ве чла ни це 
по ста ју чла ни це тог уго во ра, од ред бе о устав ној про це ду ри по ста-
ју из ли шне.

Па ра граф 2 чла на 24 пред ви ђа да ће Са вет «доноситиједно
гласнеодлукекадаспоразумобухватапитањезакојејепотреб
наједногласносткоддоношењаинтерниходлука». Исту од ред бу 
на ла зи мо и у чла ну 300 Уго во ра о ЕЗ, ко ји пред ви ђа про це ду ру 
за кљу че ња уго во ра За јед ни це са јед ном или ви ше др жа ва или ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја, и ко ји пред ви ђа да Са вет «одлучујејед
ногласнокадасеспоразумодносинаобластзакојусетражијед
ногласносткодусвајањаунутршањихпрописа». С об зи ром да је 
јед но гла сност основ ни на чин до но ше ња од лу ка у окви ру за јед нич-
ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, ло гич но је да ће за кљу че ње 
спо ра зу ма у окви ру ове обла сти нај че шће по чи ва ти на јед но гла-
сно сти.

С об зи ром на огра ни че ња ко ја пра те про це ду ру од лу чи ва ња 
ква ли фи ко ва ном ве ћи ном при за кљу че њу уго во ра из обла сти дру-
гог сту ба Уни је, мо же се ре ћи да је ње но уво ђе ње има ло, пре све га, 
сим бо лич ни зна чај, јер је пре ки ну та ве за из ме ђу јед но гла сно сти и 
за кљу че ња уго во ра од стра не ЕУ.
18) Ram ses WES SEL, Glo ria Fer nan dez AR RI BAS, «EU Agre e ments with Third Co un tri es: 

Con sti tu ti o nal Re ser va ti ons by Mem ber Sta tes», in S. BLOC KMANS (ed.), TheEuropean
UnionandCrisisManagement, TMC As ser Press, Ha gue, 2008, p. 294.
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Но ви ну пред ста вља па ра граф 6 чла на 24, ко ји ис ти че да « спо
разуми који се закључе под условиманаведеним у овомчлану ће
битиобавезујућизаорганеУније ». То зна чи да Уни ја има мо гућ-
ност да де лу је са мо стал но, пре ко ин сти ту ци ја, у од но су на сво је 
др жа ве чла ни це. Овај па ра граф је по себ но зна ча јан за раз ма тра-
ње прав ног су бјек ти ви те та Уни је. На и ме, ако ови спо ра зу ми ве зу ју 
ин сти ту ци је Уни је, мо же се из то га за кљу чи ти да Уни је по се ду је 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет, јер би би ло те шко оспо ра ва ти 
овај ста тус Уни ји ако су ње не ин сти ту ци је ве за не ме ђу на род ним 
спо ра зу ми ма ко је је Уни ја за кљу чи ла. Овај за кљу чак се мо же из-
ве сти и на осно ву слич но сти са чла ном 300 Уго во ра о ЕЗ, ко ји је, 
за раз ли ку од чла на 24 Уго во ра о ЕУ, мно го ја сни ји и пре ци зни ји 
ка да је реч о уго вор ним од ред ба ма. Чи ни се да су члан 24 Уго во ра 
о ЕУ и члан 300 Уго во ра о ЕЗ за сно ва ни на раз ли чи тој ло ги ци, јер 
члан 24 по ла зи од прет по став ке да су др жа ве чла ни це те ко је за-
кљу чу ју спо ра зу ме ко ји ће би ти оба ве зу ју ћи за ин сти ту ци је, док се 
у слу ча ју чла на 300 по ла зи од прет по став ке да је За јед ни ца та ко ја 
за кљу чу је спо ра зу ме, ко ји ће би ти оба ве зу ју ћи за др жа ве чла ни це. 
Ипак, ре зул тат је исти, јер су у оба слу ча ја Уни ја/За јед ни ца и др жа-
ве чла ни це ве за не ме ђу на род ним спо ра зу ми ма. 

Иако члан 24 Уго во ра о ЕУ ни је екс пли цит но ис та као, спо ра-
зу ми ко ји се за кљу чу ју у окви ру дру гог сту ба Уни је су спо ра зу ми 
Уни је, а не ње них др жа ва чла ни ца. На то ука зу ју и члан 11 Уго во-
ра о ЕУ, ко ји пред ви ђа по себ но по сто ја ње Уни је у од но су на ње не 
др жа ве чла ни це, док се чла но ви 14 и 15 Уго во ра о ЕУ од но се на 
ин стру мен те Уни је, а не ње них др жа ва чла ни ца. Да кле, уго во ром је 
при хва ће но да је Уни ја ен ти тет ко ји је раз ли чит и ауто но ман у од-
но су на др жа ве чла ни це, и да, у окви ру спољ них од но са, има сво је 
ин стру мен те де ло ва ња.

3.
ЕВРОПСКАУНИЈАИЗАКЉУЧЕЊЕМЕЂУНАРОДНИХ

СПОРАЗУМАУОБЛАСТИБЕЗБЕДНОСНЕ
ИОДБРАМБЕНЕПОЛИТИКЕ

Ди ле ма да ли су спо ра зу ми за кљу че ни у окви ру за јед нич ке 
спољ не и без бед но сне по ли ти ке ЕУ, а на осно ву чла на 24 Уго во ра 
о ЕУ, спо ра зу ми Уни је или ње них др жа ва чла ни ца из гу би ла је на 
зна ча ју у прак си. По след њих го ди на, Уни ја је по ста ла стра на уго-
вор ни ца у ве ли ком бро ју уго во ра ко ји су пот пи са ни у окви ру чла на 
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24. То ме је, пре све га, зна чај но до при нео раз вој европ ске без бед-
но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ. Пре ма не ким ауто ри ма, од мар та 
2002. го ди не, ка да је уста но вље на пр ва ми си ја ЕУ у окви ру европ-
ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке (ци вил на ми си ја у БиХ), 
око 70 спо ра зу ма је пот пи са но од стра не Уни је на осно ву чла на 24, 
а ко ји су се од но си ли на ову по ли ти ку19). 

Под руч је за пад ног Бал ка на пред ста вља «привилеговано» под-
руч је за ак тив но сти Уни је у окви ру чла на 24 Уго во ра о ЕУ20). По-
чет ком 90-тих го ди на, то ком ра та у бив шој Ју го сла ви ји, ка да је 
обра зо ва на за јед нич ка спољ на и без бед но сна по ли ти ка ЕУ уго во-
ром из Ма стрих та, за кљу чен је и пр ви спо ра зум у окви ру дру гог 
сту ба Уни је, у ко ме је Уни ја би ла стра на уго вор ни ца. Ра ди се о тзв. 
Ме мо ран ду му о са гла сно сти ко ји је за кљу чен 5. ју ла 1994. го ди не 
из ме ђу Европ ске уни је и За пад но е вроп ске уни је с јед не стра не, и 
пред став ни ка вла сти у БиХ са дру ге стра не, а ти цао се ци вил не ад-
ми ни стра ци је Мо ста ра21). Ипак, Уни ја ни је мо гла да за кљу чи спо-
ра зум са стра на ма у су ко бу као је ди на стра на уго вор ни ца, већ је 
Ме мо ран дум пот пи сан од стра не ЕУ и ЗЕУ. Ме ђу тим, са раз во јем 
европ ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке ЕУ, прак са пот пи-
си ва ња спо ра зу ма од стра не ЕУ по ста је уста ље на. Мо гу се раз ли-
ко ва ти три вр сте спо ра зу ма у ко ји ма је Уни ја стра на уго вор ни ца. 
Пр во, ра ди се о спо ра зу ми ма ко ји се ти чу ста ту са вој них/ци вил них 
сна га и са ме ми си је и др жа ве у ко јој се од ви ја ми си ја, са ци љем да 
се прав но де фи ни ше ми си ја ЕУ у окви ру европ ске без бед но сне и 
од брам бе не по ли ти ке. Дру го, реч је спо ра зу ми ма ЕУ са др жа ва ма 
ко је ни су чла ни це ЕУ, а ко је су у вој ном или тех нич ком сми слу 
при сут не у опе ра ци ја ма ЕУ. Тре ће, ра ди се о спо ра зу ми ма о раз-
ме ни по вер љи вих ин фор ма ци ја из ме ђу ЕУ и тре ћих др жа ва или 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја22). Пр ва гру па спо ра зу ма23) су би ла те-

19) Aurel SA RI, «The Con clu sion of In ter na ti o nal Agre e ments by the Euro pean Union in the 
Con text of the ESDP», International and Comparative Law Quarterly, vol. 57, Ja nu ary 
2008, p. 55.

20) Phi lip pe de SCHO UT HE E TE, Sa mi AN DO U RA, « The Le gal Per so na lity of the Euro pean 
Union », StudiaDiplomatica, vol. LX, n°1, 2007.

21) То је на ве ло не ке ауто ре да се за пи та ју ка ква је прав на ва ља ност пот пи са пред се да ва-
ју ћег ЕУ у овом до ку мен ту, с об зи ром да Уни ја не ма ста тус прав ног ли ца – Eric RE-
MAC LE, Bar ba ra DEL CO URT, « La PESC à l’épre u ve du con flit yougo sla ve », in Ma-
rie-Françoise DU RAND, Al va ro DE VAS CON CE LOS (dir.), LaPESC.Ouvrirl’Europeau
monde, Pres ses de sci en ces po li ti qu es, Pa ris, 1998, p. 250.

22) Aurel SA RI, «The Con clu sion of In ter na ti o nal Agre e ments by the Euro pean Union in the 
Con text of the ESDP», op.cit., p. 55.

23) Ра ди се о тзв.  спо ра зу ми ма SO FA (Sta tus of for ces agre e ment) и SO MA (Sta tus of Mis sion 
agre e ment).
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рал ни или мул ти ла те рал ни спо ра зу ми ко ји утвр ђу ју ста тус вој ног 
и ци вил ног осо бља у др жа ви у ко јој се ми си ја спро во ди. При ме ра 
ра ди, ЕУ је у окви ру чла на 24 Уго во ра о ЕУ за кљу чи ла спо ра зу ме 
ове вр сте са БиХ и Ма ке до ни јом у окви ру по ли циј ске ми си је ко ју 
је спро ве ла у овој обла сти24), као и у дру гим ре ги о ни ма у све ту25). 
Дру га гру па уго во ра се од но си на уче шће тре ћих др жа ва, ко је ни-
су чла ни це Уни је, у опе ра ци ја ма европ ске и од брам бе не по ли ти ке 
ЕУ. Ови уго во ри оба ве зу ју тре ће др жа ве да по шту ју од ред бе за јед-
нич ких ак ци ја о ус по ста вља њу од ре ђе не ми си је, ко је је Са вет ЕУ 
усво јио јед но гла сно, и на ме ћу им оба ве зу да обез бе де да њи хо во 
осо бље де лу је у скла ду са од ред ба ма за јед нич ких од лу ка26). При-
мер тре ће гру пе спо ра зу ма је и спо ра зум из ме ђу Европ ске уни је и 
НА ТО о без бед но сти ин фор ма ци ја, ко ји се од но си на по вер љи ве 
ин фор ма ци је27), као и са БиХ, Ма ке до ни јом, Бу гар ском, Хр ват ском, 
Ру му ни јом итд. Та ко ђе, у апри лу 2006. го ди не, пот пи сан је уго вор 
о са рад њи и по мо ћи из ме ђу ЕУ и Ме ђу на род ног кри вич ног су да, 
ко ји пред ви ђа про це ду ру раз ме не по вер љи вих ин фор ма ци ја из ме-
ђу ЕУ и Су да28).
24) Ac cord en tre l’Union européen ne et la Bo snie-et-Herzégo vi ne re la tif aux ac ti vités de la Mis-

sion de po li ce de l’Union européen ne (MPUE) en Bo snie-et-Herzégo vi ne, Journalofficiel
desCommunautéseuropéennes, n° L 293 du 29 oc to bre 2002, p. 2 ; Ac cord en tre l’Union 
européen ne et l’an ci en ne Répu bli que yougo sla ve de Macédo i ne re la tif au sta tut et aux ac ti-
vités de la Mis sion de po li ce de l’Union européen ne dans l’an ci en ne Répu bli que yougo sla ve 
de Macédo i ne (EUPOL Pro xi ma), Journalofficielde l’Unioneuropéenne, n° L 16 du 23 
jan vi er 2004, p. 66.

25) Ac cord en tre l’Union européen ne et la Géor gie re la tif au sta tut et aux ac ti vités de la mis sion 
« Etat de dro it » de l’Union européen ne en Géor gie EUJUST THE MIS, Journalofficielde
l’Unioneuropéenne,  n° L 389, du 30 décem bre 2004, p. 42 ; Ac cord en tre l’Union européen-
ne et la Répu bli que démoc ra ti que du Con go re la tif au sta tut et aux ac ti vités de la Mis sion 
de po li ce de l’Union européen ne en Répu bli que démoc ra ti que du Con go (EUPOL « Kin sha-
sa »), Journalofficieldel’Unioneuropéennedel’Unioneuropéenne, n° L 256, du 1er oc to bre 
2005, p. 58 ; Ac cord en tre l’Union européen ne et la Répu bli que ga bo na i se re la tif au sta tut 
des for ces placées so us la di rec tion de l’Union européen ne dans la Répu bli que ga bo na i se, 
Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° L 187, du 8 ju il let 2006 p. 43.

26) Ac cord en tre l’Union européen ne et l’an ci en ne Répu bli que yougo sla ve de Macédo i ne sur la 
par ti ci pa tion de l’an ci en ne Répu bli que yougo sla ve de Macédo i ne à l’opéra tion mi li ta i re de 
ge stion de cri se menée par l’Union européen ne en Bo snie-et-Hercégo vi ne, Journalofficielde
l’Unioneuropéenne, n° L 188, du 11 ju il let 2007, p.10 ; Ac cord en tre l’Union européen ne et 
la Répu bli que de Cro a tie con cer nant la par ti ci pa tion de la Répu bli que de Cro a tie à la Mis sion 
de po li ce de l’Union européen ne en Afg ha ni stan, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° 
L 270 du 13 oc to bre 2007, p. 28.

27) Ac cord en tre l’Union européen ne et l’Or ga ni sa tion du tra ité de l’Atlan ti que Nord sur la sécu-
rité des in for ma ti ons, JournalofficieldesCommunautéseuropéennes, n° L 80 du 27 mars 
2003, p. 36.

28) Ac cord de co opéra tion et d’as si stan ce en tre la Co ur péna le in ter na ti o na le et l’Union 
européen ne, Journalofficieldel’Unioneuropéenne, n° L 115 du 28 avril 2006, p. 50.
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4.МЕЂУНАРОДНОПРАВНИСУБЈЕКТИВИТЕТ
ЕВРОПСКЕУНИЈЕ:ЗАЧЕТАКИЛИРЕАЛНОСТ?

Спо ра зу ми за кљу че ни у окви ру европ ске без бед но сне и од-
брам бе не по ли ти ке, а на осно ву чла на 24 Уго во ра о ЕУ, озна ча ва ју 
Европ ску уни ју као уго вор ну стра ну. О овим уго во ри ма пре го ва ра 
пред се да ва ју ћи ЕУ, и он је овла шћен да име ну је осо бу ко ја ће пот-
пи са ти спо ра зум «којиобавезујеЕвропскуунију»29). Да кле, Са вет 
де лу је у име Уни је у окви ру чла на 24, а не у име др жа ва чла ни ца. 
Ипак, не ки ауто ри сма тра ју да са ма чи ње ни ца да су ови спо ра зу-
ми за кљу че ни у име Уни је не до во ди ауто мат ски до то га да Уни ја 
по се ду је спо соб ност да за кљу чу је уго во ре као по се бан ен ти тет30). 
Ова спо соб ност под ра зу ме ва по сто ја ње од ре ђе них пра ва и оба ве за 
Уни је ко ји су раз ли чи ти од пра ва и оба ве за ње них др жа ва чла ни-
ца. Ако се освр не мо на од ред бе спо ра зу ма за кљу че них у окви ру 
ЕБОП-а, ви де ће мо да си ту а ци ја ни је пре ви ше ја сна. При ме ра ра-
ди, спо ра зу ми о ста ту су сна га и ми си је ука зу ју да су при ви ле ги је 
и иму ни те ти ве за ни за ми си је упра вља ња кри за ма и за осо бље, а 
не за Уни ју као по се бан ен ти тет. Та ко ђе, у спо ра зу ми ма о раз ме-
ни по вер љи вих ин фор ма ци ја  на ла зи мо фор му ла ци ју да «Европска
унијазначи,запотребеспоразума,Савет,Генералнисекретари
јатСаветаиКомисију»31). Си ту а ци ја је не што ја сни ја ка да је реч 
о спо ра зу ми ма са тре ћим др жа ва ма или ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма. Нпр. спо ра зум ко ји је Уни ја за кљу чи ла са НА ТО-ом о раз-
ме ни по вер љи вих ин фор ма ци ја да је овла шће ње Уни ји да у од ре-
ђе ним слу ча је ви ма не до зво ли пре нос по вер љи вих ин фор ма ци ја 
на др жа ве чла ни це. Исто та ко, пра ва и оба ве зе ЕУ као по себ ног 
ен ти те та у од но су на др жа ве чла ни це под ра зу ме ва ју и ње ну ме-
ђу на род ну од го вор ност у слу ча ју не ис пу ње ња сво јих ме ђу на род-
них оба ве за. Ово пи та ње је у спо ра зу ми ма ре гу ли са но та ко да сви 
спо ро ви ве за ни за при ме ну спо ра зу ма бу ду раз ма тра ни од стра не 
тзв. за јед нич ке гру пе за ко ор ди на ци ју ко ја се са сто ји од пред став-
ни ка ми си је и др жа ве у ко јој се од ви ја ми си ја. У слу ча ју да се не 
по стиг не до го вор, спо ро ви ко ји се од но се на ту ма че ње или спро-
во ђе ње спо ра зу ма тре ба да бу ду ре гу ли са ни ди пло мат ским пу тем 
29) Déci sion 2004/924/PESC du Con seil du 22 no vem bre 2004 con cer nant la con clu sion de l’ac-

cord en tre l’Union européen ne et la Géor gie re la tif au sta tut et aux ac ti vités de la mis sion 
« Etat de dro it » de l’Union européen ne en Géor gie, EUJUST THE MIS, Journalofficielde
l’Unioneuropéenne, n° L 389 du 30 décem bre 2004, p. 41 (ar tic le 2).

30)  Aurel SA RI, op.cit.,p. 81.
31) Accord entre l’Union européenne et l’OTAN sur la sécurité des informations, article 3.
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из ме ђу др жа ве у ко јој се од ви ја ми си ја, и пред став ни ка Европ ске 
уни је32). Чи ње ни ца да Европ ска уни ја да је пред ност би ла те рал ним 
ди пло мат ским пре го во ри ма у од но су на фор мал ни је про це ду ре ре-
ша ва ња спо ро ва ука зу је, пре ма не ким ауто ри ма, на те жњу Уни је 
да из бег не да ови спо ра зу ми по ста ну пред мет прав ног по ступ ка33). 
Ипак, ис ти че се да то не на ру ша ва прав ну при ро ду оба ве за пред-
у зе тих у спо ра зу ми ма Уни је, као ни ме ђу на род ну од го вор ност у 
слу ча ју  не ис пу ње ња пред ви ђе них оба ве за34). 

Не ки ауто ри ис ти чу да је пот пи си ва ње спо ра зу ма у окви ру 
чла на 24 Уго во ра о ЕУ до во љан и ја сан по ка за тељ ме ђу на род но-
прав ног су бјек ти ви те та ЕУ. Та ко се, на при мер, ис ти че да у на сло-
ви ма спо ра зу ма не ма по ми ња ња др жа ва чла ни ца, већ са мо Европ-
ске уни је, као и да ни је дан од тих спо ра зу ма ни је пот пи сан као 
ме шо ви ти спо ра зум (пот пи сан од стра не Уни је и др жа ва чла ни ца 
исто вре ме но)35).

Да нас се те шко мо же на и ћи на ми шље ње ко ји у пот пу но сти 
ис кљу чу је по сто ја ње ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та Европ-
ске уни је. Ме ђу ауто ри ма ко ји сма тра ју да Уни ја има мо гућ ност 
да де лу је на по љу ме ђу на род ног пра ва по сто је из ве сне раз ли ке: 
има оних ко ји сма тра ју да Уни ја има ста тус прав ног ли ца, да је то 
ре ал ност, ко ја, ме ђу тим, у прак си ни је у од го ва ра ју ћој ме ри спро-
ве де на, и оних ко ји сма тра ју да прав ни су бјек ти ви тет Уни је тек 
тре ба да се раз ви је, да је овај про цес тек у по во ју. Ако раз мо три мо 
ста тус Европ ске уни је у све тлу тзв. те о ри је «во ље», на ме ћу се мно-
га пи та ња. Да ли се на осно ву од су ства екс пли цит них уго вор них 
од ред би мо же са си гур но шћу за кљу чи ти да Уни ја не мо же има ти 
ме ђу на род но прав ни ста тус све до из ме не уго во ра о ЕУ? Или ова 
те о ри ја ни је у мо гућ но сти да об ја сни спе ци фи чан ста тус Европ ске 
уни је? С дру ге стра не, ако по ђе мо од основ них по став ки тзв. објек-
тив не те о ри је, нео спор но је да по овој те о ри ји Европ ска уни ја има 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет. На и ме, ако раз мо три мо (оп ште 
при хва ће не) усло ве ко ји не ку ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ква ли фи-
ку ју као та кву, то су, пре све га, по сто ја ње ста ту та на осно ву са-
гла сно сти др жа ва као су бје ка та ме ђу на род ног пра ва, по се до ва ње 

32) Ac cord en tre l’Union européen ne et la Géor gie re la tif au sta tut et aux ac ti vités de la mis sion 
« Etat de dro it » de l’Union européen ne en Géor gie, EUJUST THE MIS, Journalofficielde
l’Unioneuropéenne, n° L 389 du 30 décem bre 2004, par.14. 

33) Aurel SA RI, op.cit., p. 83.
34) Ibid.
35) Pi et EEC KHO UT, ExternalRelationsoftheEuropeanUnion:LegalandConstitutionalFo

undations, Ox ford Uni ver sity Press, 2004, p. 160.
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по себ них ор га на, пре ко ко јих ор га ни за ци ја из ра жа ва сво ју во љу, 
раз ли чи ту од во ље др жа ва осни ва ча, мо же мо да за кљу чи мо да је 
Европ ска уни ја ме ђу на род на ор га ни за ци ја. Нај пре, по сто ји осни-
вач ки уго вор ЕУ (уго вор из Ма стрих та), за тим Уни ја по се ду је сво је 
соп стве не ор га не и из ра жа ва во љу ко ја се раз ли ку је од др жа ва чла-
ни ца. А по објек тив ној те о ри ји, то је до вољ но да Уни ја по се ду је 
ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет. 

Би ло да се ра ди о те о ри ји во ље или објек тив ној те о ри ји, нео-
спор но је да је пра во за кљу че ња спо ра зу ма ве о ма зна ча јан еле мент 
и кри те ри јум ме ђу на род но прав ног су бјек ти ви те та ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја. Иако екс пли цит но др жа ве чла ни це ЕУ ни су да ле ме-
ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет Европ ској уни ји, оне су то учи ни-
ле им пли цит но. Јер, као што смо на ве ли, по сто је од ред бе у уго во ру 
ко је пред ви ђа ју да Уни ја за кљу чу је спо ра зу ме са тре ћим ли ци ма 
у окви ру дру гог и тре ћег сту ба (члан 24), као и од ред бе ко је да ју 
Уни ји од ре ђе не функ ци је и ци ље ве чи ја ре а ли за ци ја под ра зу ме ва 
за кљу че ње од го ва ра ју ћих спо ра зу ма.  
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Summary
In thisarticleauthoranalyzedacomplex issueof inter
national stance of the EuropeanUnion. The analysis is
directed toward contractual capacity of the European
Union,asisconsideredbytheregulationsoftheAgrement
ontheEuropeanUnion,andalsothroughpracticeofcon
clusionoftheagreementonbehalfoftheEuropeanUnion.
Onthebasisoftheanalysisofthecontractualcapacityof
theUnion, theobjectiveof thearticle is tounderline to
whichextentandwhethertheEuropeanUnionhasitsown
internationallegalstanceatall.
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