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СУБЈЕКТИ МЕЂУНАРОДНИХ ОДНОСА
Са же так

ЈошјеПлатонутврдиодасеполитикаможеимора
учитирадиопштегдобраполитичкезаједнице.Глав
нопољеантичкеполитикебилајеполитичказаједни
ца.Тајпсихолошкиосећајвећезаштићеностикадсмо
санекимикаднасводи,некокознапут,каоипрви
бедем сутемељипрве политичке заједнице.Прожи
вљеноискуствозаједништваупородицииплеменудо
приносидачовекприхватиполискаополитичкузајед
ницу.Натоихнатерујеиегзистенцијалнанужност.1)
Ауторовогтекстажелидаукаженаважностураз
умевању функционисања политичких заједница као
кључногфакторауданашњој модернојполитичкој
сферипозиционирања,нарочитомалихземаљакојепо
свемусудећи неприпадајулигисуперсила,налазесеу
обликутранзицијекојесуобичнопоследицаделовања
истих,илипакморајудабудуспремненаадекватно
препознавањеделовањасуперсила,каоиспремности
даблаговременореагују,тј.делујукакобихумодер
ном глобалном политичком систему нашле својеме
сто.Натајначин,боресезасвојуегзистенцију,пре
свега егзистенцију свог народа. У свом аргументу
ауторприказујенастајањеполитичкихзаједница,као
ипотребуразвојамеђународногправаимеђународних
односа.Задетаљнијепроучавањеполитичкихзаједни
цаскрећепажњунаважностдипломатскеисторије,

* Истраживач, ИПС Београд
** Овај текст је ра ђен у окви ру про јек та: “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град ње 

де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“. (149057Д) фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства 
за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1)  Проф.др Дра ган Си ме у но виц,Увод у по ли тиц ку те о ри ју, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, 2009., стр.
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политичкихаспектаодносамеђудржавама,важност
међународнихзаједницакаорегулаторасветскогми
раиуспешностутоме,појавемеђузависностиипове
заностидржаваинарода.
Кључне речи: Заједница, политичка заједница, ме
ђународно право, међународне заједнице, дипломат
ска историја, међузависност, држава,  друштво,
друштвениодноси,народ,савези,суверенитет,само
опредељење,правнадоктрина.

НАСТАЈАЊЕПОЛИТИЧКИХЗАЈЕДНИЦАИПОТРЕБА
РАЗВОЈАМЕЂУНАРОДНОГПРАВА

Iсто риј ски пре глед раз во ја ме ђу на род ног пра ва је ви ше стру-
ко ин те ре сан тан са ста но ви шта про у ча ва ња ево лу ци је на уч не 

ми сли, раз во ја по ли тич ких за јед ни ца и у ши рој обла сти ме ђу на-
род них од но са. Пр во, ра ди се о ди сци пли ни ко ја се у овој обла сти 
нај ра ни је раз ви ла и ре ла тив но до ста ра но до сти гла сту пањ из гра-
ђе не на уч не ди сци пли не. Дру го, у про це су ње ног раз во ја и фор ми-
ра ња она је пра ти ла и од ра жа ва ла ево лу ци ју ме ђу на род них од но са 
и по ли тич ких за јед ни ца. Тре ће, у окви ру док три нар них рас пра ва о 
ме ђу на род но прав ним пи та њи ма за хва та на су, ма да мар ги нал но, и 
пи та ња из по ли тич ке обла сти, као што су пра вед ни и не пра вед ни 
рат, мир, су ве ре ни тет, са мо о пре де ље ње, са ве зи, ме ђу на род не ор-
га ни за ци је и др. Че твр то, раз ви је на ме ђу на род но-прав на на у ка — 
ње на док три на, на уч но-до ку мен та ци о на гра ђа и ме то до ло ги ја — 
при пре ми ли су у од ре ђе ној ме ри (мо жда ви ше не го оста ле срод не 
ди сци пли не) те рен за по ја ву на у ке о ме ђу на род ним од но си ма у XX 
ве ку и про у ча ва ње са вре ме них  по ли тич ких за јед ни ца. 

Еле мен ти ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од но са по ли-
тич ких за јед ни ца се, у спе ци фич ном и фу ди мен тал ном ви ду,  по ја-
вљу ју  још у до ста дав ним вре ме ни ма — у ан тич кој Грч кој и Ри му, 
као и у сред њо ве ков ној Евро пи. 

Ме ђу тим, с об зи ром на сту пањ ма те ри јал ног раз во ја и при ро ду 
и струк ту ру тих дру штве них фор ма ци ја са свим је ра зу мљи во што у 
це лом том исто риј ском пе ри о ду ни је оства рен про гре си ван раз вој 
и што ни је до шло до фор ми ра ња ни по зи тив ног ме ђу на род ног пра-
ва ни ме ђу на род но прав не док три не. Тек у та ко зва ном но вом ве ку, 



стр:169194.

- 171 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.2/2010год.(XXII)IXvol=24

тј. са по че ци ма на ста ја ња гра ђан ског дру штва и ка пи та ли зма, као 
и са про це сом на ста ја ња су ве ре них на ци о нал них др жа ва, раз ви ја 
се и прак са ме ђу на род но прав ног ре гу ли са ња од но са из ме ђу др жа-
ва као и ње на на уч на об ра да. Ра ди це ло ви то сти сли ке о исто ри ја ту 
ме ђу соб них од но са по ли тич ких за јед ни ца и њи хо вих док три на ко-
ри сно је да ти кра ћу ин фор ма ци ју и о са мим пра по че ци ма дру штве-
но-еко ном ских фор ма ци ја.

Сма тра се да пр ви пи са ни до ку мент из обла сти ме ђу на род них 
од но са да ти ра из 3100-тих го ди на пре на ше ере. То је уго вор (ис-
пи сан на ка ме ном спо ме ни ку) из ме ђу два ме со по там ска гра да-др-
жа ве Ла га ша и Ур не о ре гу ли са њу гра ни це. Ка сни је се по ја вљу је 
ви ше слич них пи са них уго во ра код Егип ћа на, Аси ра ца и дру гих. 
Има исто риј ских сту ди ја ко је го во ре о тзв. ме ђу на род ном пра ву у 
ста рој Ин ди ји и Ки ни.2)

У античкојГрчкојби ло је та ко ђе по ја ва ко је има ју слич но сти 
са ин сти ту ци ја ма са вре ме ног ме ђу на род ног пра ва, али ту се као 
су бјек ти прав них од но са не по ја вљу ју др жа ве у пра вом сми слу већ 
гра до ви-др жа ве (Ати на, Спар та и др.). У тим уну тар-грч ким од-
но си ма до ла зи ло је до за кљу чи ва ња ра зних спо ра зу ма, као што су 
уго во ри о ми ру, са ве зу и удру жи ва њу, га ран то ва њу лич них сло бо-
да и сво ји не стра на ца. Вред на је по ме на и чи ње ни ца да се на и ла зи 
и на слу ча је ве ар би тра же из тог вре ме на. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
Ри ма, у ан тич кој Грч кој прав на ми сао се ни је раз ви ла та ко да у ба-
шти ни те ве ли ке ста ре кул ту ре не ма прав не док три не.

У старомРиму,пак, пра во и прав на ми сао до сти гли су, као 
што је по зна то, ви сок сту пањ раз во ја. Ме ђу тим, са свим при род но, 
и ов де се не мо же го во ри ти о ме ђу на род но-прав ном пра ву, већ о 
слич ним и срод ним по ја ва ма (пре све га у окви ру тзв. »jus gen ti-
um«), као и о ути ца ју рим ског пра ва, ње го вих ин сти ту та и док три-
на на ка сни ји раз вој ме ђу на род ног пра ва. У прак си ста рог Ри ма 
раз ви је на је би ла по ја ва скла па ња уго во ра са дру гим, пре све га су-
сед ним на ро ди ма; по себ но тре ба ис та ћи уго во ре ко ји ма се ре гу ли-
са ла тр го ви на са спољ ним све том (на при мер, уго вор ко ји је Марко
Аурелие за кљу чио с не мач ким пле ме ни ма у 175. го ди ни). Ри мља ни 
су има ли и уста но ву ра ти фи ка ци је уго во ра, ко ју је вр шио Се нат. 
Сма тра се, ме ђу тим, да је доктрина праведног рата (»be lum ju-
stum et pi um«) — ко ја се у од ре ђе ном ви ду по ја ви ла у том ан тич ком 
2) Qu incy Wright, Pro blems of Sta bi lity and Pro gress inInternationalRelations,Ber kley: Uni-

ver sity of Ca li for nia Press, 1954
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дру штву — најзначајнијидоприносРимаисторијимеђународног
права. Осим то га, мо же се с пра вом твр ди ти да је у ства ри нај-
зна чај ни ји до при нос рим ског пра ва по сред не при ро де: ка да су у 
XVI и XVII ве ку по че ла пр ва раз ма тра ња и про у ча ва ња прав них 
аспе ка та ме ђу на род них од но са он да су се пи сци у ве ли кој ме ри 
осла ња ли на рим ско пра во, при ме њу ју ћи ње го ве ин сти ту те и тер-
ми не — ма да су они пре вас ход но при ват но прав ни — на ре ла тив но 
ана лог не си ту а ци је на ме ђу на род ном пла ну (»dominium«,који се
тичеприватногвласништва,наслучајтериторијалногсуверени
тета;  правила омандату нафункцију дипломатских агената;
затим,окупацијанезаузетих територија,службеностиитд.). Тај 
ути цај рим ског пра ва на ме ђу на род но-прав ну те о ри ју пре ста је у 
XVI II, а на ро чи то у XIX ве ку.

У од но су на ан тич ки Рим средњивекпред ста вља не са мо за-
стој већ и на за дак у исто ри ји пра ва уоп ште. Доминантнифактори
тогпериодабилисуфеудалнидруштвениодноси, ка то лич ка цр-
ква и Све то рим ско цар ство. Под њи хо вим ути ца јем на ста ју ка-
нон ско пра во, фе у дал но пра во и по се бан вид им пе ри јал ног пра ва. 
Сви ску па да ју це ли ну прав не Струк ту ре тог дру штва. Као прав ни 
си стем сва ка ко је нај зна чај ни је ка нон ско пра во, а упо ре до са њим и 
те о ло шка прав на док три на. Ме ђу тим, у кри лу фе у дал ног дру штва 
раз ви ја ли су се по сте пе но, у ње го вој ка сни јој фа зи, но ви од но си 
гра ђан ског дру штва и упо ре до с тим и еле мен ти или за ме ци но вог, 
бур жо а ског пра ва. Та ко се и на прав ном пла ну ме ђу на род них од-
но са ја вља ју за ме ци бу ду ћег ме ђу на род но прав ног пра ва. У том пе-
ри о ду по је ди ни фе у дал ни прин че ви, као и ре ла тив но оса мо ста ље-
ни гра до ви у окви ру Све тог рим ског цар ства, за кљу чу ју раз ли чи те 
уго во ре и кон вен ци је, ка ко са спољ ним све том та ко и ме ђу со бом. 
Пред ме ти тих уго во ра би ли су скла па ње при мир ја или ми ра, ства-
ра ње са ве за3) и дру га слич на пи та ња из по ли тич ке обла сти; у њи ма 
се мо гу на ћи и слу ча је ви ре гу ли са ња екс тра ди ци је, као и ар би тра-
жне кла у зу ле, ко је су чак би ле до ста че сте. Осим то га, са раз во јем 
тр го ви не раз ви ја ла су се по сте пе но и пра ви ла тр го вин ског и по-
мор ског пра ва, ма да и ту у са свим фу ди мен тал ној фор ми. Ства ра ло 
се у ства ри оби чај но пра во пу тем уни ла те рал них и би ла те рал них 
ака та. На осно ву то га на ста ле су збир ке ових пра ви ла, ме ђу ко ји ма 
ва ља по ме ну ти збир ку »Oléron« из XII ве ка и »Con so la to del ma re« 
3) Ин те ре сант но је по ме ну ти Ан гло-пор ту гал ски уго вор о са ве зу из 1373. го ди не, ко ји је 

био ожи вљен у то ку дру гог свет ског ра та 1943. го ди не, ка да је с по зи вом на ње га Пор-
ту га ли ја ста ви ла на рас по ла га ње сво је аéро дро ме Ве ли кој Бри та ни ји.
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из XIV ве ка. Прав но ре гу ли са ње у овој обла сти од но си се на по ло-
жај стра на ца и ро бе (на и ла зи се на при ме ну кла у зу ле на ци о нал ног 
трет ма на), пра ва и оба ве зе бро до вла сни ка, по мо ра ца и пут ни ка, за-
тим на про да ју бро до ва, рат ни плен, ха ва ри је и др. Као што се ви-
ди, ве ћи ном се ра ди ло о ма те ри ји ме ђу на род но прав ног при ват ног 
пра ва. Са ста но ви шта ме ђу на род но пров ног јав ног пра ва вред но је 
по ме на да су Ве не ци ја и Ђе но ва још у то вре ме по кре ну ле пи та ње 
сло бо де мо ра.

У та квим усло ви ма усредњемвеку на ста ле су упо ред но те о ло-
шка и ла ич ка прав на док три на. И јед на и дру га су са мо мар ги нал но 
за хва та ле пи та ња из ме ђу на род не обла сти.

У исто риј ско-прав ној ли те ра ту ри има ми шље ња да те о ло шко 
ожи вља ва ње рим ске док три не пра вед ног ра та пред ста вља зна ча-
јан до при нос сред њег ве ка раз во ју док три на ко је се ба ве ме ђу на-
род ним од но си ма у ши рем сми слу.4) Док три на пра вед ног ра та вр ло 
ра но је ожи вље на, у ду ху хри шћан ске фи ло зо фи је, још у тек сто-
ви ма Све тог Ав гу сти на кра јем IV и по чет ком V ве ка, а за тим код 
Иси до ра од Се ви ље, кра јем VI и по чет ком VII ве ка. Овај пи сац је, 
ина че, при хва тио »jus gen ti um« и по Га ју у сми слу уни вер зал ног 
пра ва, с тим што је узео углав ном оне еле мен те овог пра ва ко ји по 
пред ме ту ула зе у са вре ме но ме ђу на род но прав но пра во, као што су 
пра ви ла у ве зи с ра том и за ро бље ни штвом, са ве зи, уго во ри о ми ру 
и при мир ју, иму ни тет ам ба са до ра и др. Нај зад, сва ка ко да је нај-
зна чај ни ји те о ло шки пи сац сред њег ве ка био То ма Аквин ски (XI II 
век), ко ји се та ко ђе ба ви пи та њем пра вед ног ра та у свом по зна том 
де лу »Sum ma The o lo gi ca«.

Ла ич ка прав на ми сао овог раз до бља до шла је до из ра за пре 
све га у ве зи са си сте мат ским сту ди ра њем Рим ског пра ва — »Cor-
pus ju ras ci vi lis« — на уни вер зи те ту у Бо ло њи и дру гим ита ли јан-
ским гра до ви ма. Ови прав ни пи сци по зна ти су под име ном гло-
са то ри (XII и XI II в.) и пост-гло са то ри или ко мен та то ри (XI II и 
XIV в.). У де ли ма ових по след њих до стиг нут је и нај ви ши до мет 
сред њо ве ков не ју ри спру ден ци је. Нај по зна ти ји ме ђу пост гло са то-
ри ма сва ка ко је био Бар то лус (XIV в.) ко ји је, по ред оста лог, на пи-
сао и по зна ту рас пра ву о ре пре са ли ја ма, ко ја се сма тра кла сич ним 
де лом те вр сте. Уз Бар то лу са тре ба спо ме ну ти и ње го вог уче ни ка 
4) На при мер: S. J. Re go ut, LadoctrinedeguerrejustedeSaintAugustinànos jo urs, A. Pe-

do ne, Pa ris, 1934; Sal vi o li, Le conceptdela guerrejusted’après lesécrivainsantérieursà
Grotius,Edi ti ons Bos sard, Pa ris, 1918.
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и на след ни ка Бал да. У овој фа зи пра во, за јед но са не ким ње го вим 
ме ђу на род ним аспек ти ма, по чи ње да се фор ми ра и као уни вер-
зи тет ска ди сци пли на. Нај зад, тре ба кон ста то ва ти да је ве ро ват но 
нај зна чај ни ји до при нос сред њо ве ков не ју ри спру ден ци је раз во ју 
ме ђу на род ног пра ва у ши рем сми слу би ла ина у гу ра ци ја ме ђу на-
род но прав ног при ват ног пра ва, ко је је у том пе ри о ду до би ло сво је 
пр ве обри се и то ка ко у по зи тив ним прав ним ак ти ма та ко и у ра до-
ви ма пост гло са то ра.

За др жа ли смо се ма ло ви ше на овој ра ни јој фа зи — ко ју мо же-
мо озна чи ти и као не ку вр сту пред и сто ри је ме ђу на род ног пра ва— 
због то га што је она ма ње по зна та, а упра во је на прав ном пла ну 
у том пе ри о ду и ка сни је све до но ви јег до ба нај ви ше до ла зи ло до 
из ра жа ја ин те ре со ва ње за од ре ђе не аспек те ме ђу на род них од но са 
и њи хо во док три нар но тре ти ра ње.

У тра ди ци о нал ној исто риј ској, ли те ра ту ри но вим ве ком се 
озна ча ва раз до бље од кра ја XV ве ка, тј. пре ци зно оддатумаот
крића Америке— 1492. године. У ства ри, ра ди се о исто риј ској 
сме ни два дру штве на си сте ма — пре ла зу од фе у дал ног на мо дер-
но гра ђан ско од но сно ка пи та ли стич ко дру штво. Не упу шта ју ћи се 
у ана ли зу про це са дру штве но-еко ном ских про ме на о ко ји ма се у 
овом слу ча ју ра ди, ука за ли би смо са мо на чи ње ни цу да се са по-
ти ски ва њем ста рих и про би ја њем но вих дру штве них од но са, тј. са 
раз во јем гра ђан ског дру штва, тр го ви не и тр жи шта, ко ји пре ла зе 
ло кал не и на ци о нал не окви ре, као и са на стан ком мо дер них на ци-
о нал них др жа ва, по ја вљу је и мо дер но ме ђу на род но пра во. Ја сно, 
и јед но и дру го је би ло по сте пен про цес, али, ипак, по чев од XVI 
ве ка но во по чи ње све из ра зи ти је да по ти ску је ста ро.

По сто ји не ко ли ко зна чај них име на XVI и пр ве по ло ви не XVII 
ве ка за ко ја се ве зу ју по че ци ме ђу на род но прав не на у ке. То су пре 
све га при пад ни ци ве о ма ја ке шпан ске шко ле то га пе ри о да Fran
ciscodeVitorioиFranciscoSuârez, обо ји ца про фе со ри те о ло ги је, 
за тим, ан гли ци зи ра ни ита ли јан, про фе сор рим ског пра ва на Окс-
форд ском уни вер зи те ту, Al be ri co Gen ti li и, нај зад, чу ве ни хо ланд-
ски прав ник Hu go Gro ti us, чи ја се на уч на ак тив ност од ви ја ла у пр-
вој по ло ви ни XVII ве ка.

По ме ну ти пред став ни ци шпан ске шко ле раз ви ја ли су сво ју 
прав ну — и у скло пу то га ме ђу на род но прав ну — фи ло зо фи ју на 
ли ни ји ско ла стич ке тра ди ци је. На ро чи то због те ја ко за сту пље не 
те о ло шке ком по нен те у док три ни ових прав ни ка, мно ги пи сци сма-
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тра ју Hu ga Gro ti u sa пра вим осни ва чем на у ке о ме ђу на род но прав-
ном пра ву. До ду ше, има и дру гих, знат но ма ње број них, су прот-
них ми шље ња ко ја при пад ни ке по ме ну те шпан ске шко ле сма тра ју 
осни ва чи ма ове на уч не ди сци пли не, а Gro ti u sa њи хо вим уче ни ком 
и след бе ни ком. Ре ал на оце на би би ла не где у сре ди ни: до при нос и 
уло га ка ко де Vi to rie и Su a re za, та ко и Gen ti li ja су не сум њи ви и не 
мо гу се за не ма ри ти, али исто та ко Gro ti us је сво јим за ма шним и за 
оно вре ме мо дер ним опу сом сва ка ко по ста вио нај ши ре и нај зна-
чај ни је те ме ље ме ђу на род ног пра ва на ко ји ма се ствар но за сни вао 
ка сни ји раз вој ове ди сци пли не. Ње го во ка пи тал но де ло је »De ju re 
bel li ac pa cis« (О пра ву ра та и ми ра) у ко ме је опет у цен тру па жње 
пи та ње пра вед ног ра та, али су уз то тре ти ра на и мно га дру га фун-
да мен тал на пи та ња, као што су при род но пра во и »jus gen ti um« 
(ко је он де фи ни ше као пр во »in ter ci vi ta tes«, тј. из ме ђу др жа ва), 
уго вор но пра во (где је дао оп шту те о ри ју), ди пло мат ски иму ни-
тет (док три на екс те ри то ри јал но сти), не у трал ност и др. За пра во, у 
овом свом де лу Gro ti us је дао оп шту, ши ро ко по ста вље ну фи ло-
зо фи ју пра ва, по себ но ме ђу на род ног пра ва. Осим то га, ме ђу рас-
пра ва ма по све ће ним по је ди ним спе ци јал ним пи та њи ма по себ но је 
зна чај на она по све ће на сло бо ди мо ра под исто и ме ним на сло вом 
»Ma re li be rum«. Овим де лом је по ста вљен ка мен те ме љац за по себ-
ну гра ну — ме ђу на род но прав но по мор ско пра во.

Ако се са ста но ви шта прав них шко ла по сма тра ју ови пи о ни-
ри ме ђу на род ног пра ва он да би се мо гла из вр ши ти јед на услов на 
кла си фи ка ци ја: Vi to rio и Suârez при па да ли су при род но-прав ној 
шко ли на ли ни ји хри шћан ско-ско ла стич ке фи ло зо фи је; за Gen ti li ja 
пре све га тре ба ре ћи да ни је при па дао овој пр вој шко ли, али би се 
те шко мо гао свр ста ти и ме ђу по зи ти ви сте, ма да се са до ста раз ло га 
сма тра да је он њи ма био бли жи и да у ши рем сми слу пред ста вља 
пре те чу по зи ти ви стич ког прав ца; за Gro ti u sa је нај при хва тљи ви ја 
оце на ко ја га свр ста ва у тзв. син те тич ку шко лу (у сми слу ком би-
но ва ња пр ва два при сту па).

УдругојполовиниXVIIстолећа (посебнопослеВестфалског
мира) и у XVIII веку, у про це су ја ча ња ка пи та ли стич ких од но са 
про из вод ње и тр жи шта, по себ но сти му ли ра ном ин ду стриј ском ре-
во лу ци јом, све ин тен зив ни је ра сте еко ном ска моћ гра ђан ске кла се 
и њен ути цај на тран сфор ма ци ју дру штве них од но са, с јед не, као 
и про цес ме ња ња та да по сто је ће ме ђу на род не струк ту ре у прав цу 
фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва и ја ча ња њи хо ве уло ге у ме ђу-
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на род ним од но си ма, с дру ге стра не. Ова раз вој на фа за за вр ша ва 
се пре лом ним исто риј ским до га ђа ји ма — фран цу ском бур жо а ском 
ре во лу ци јом 1789, на пла ну уну тра шњег дру штве ног пре о бра жа ја, 
и Беч ким кон гре сом 1815. (ко јим су окон ча ни На по ле о но ви ра то-
ви), на пла ну пре о бра жа ја ме ђу на род не струк ту ре и си сте ма ме ђу-
на род них од но са. У тим усло ви ма у овој ложисве је раз ви је ни ја 
прак са прав ног ре гу ли са ња од но са ме ђу др жа ва ма, а упо ре до са 
њом из гра ђу је се све це ло ви ти ја на у ка о ме ђу на род ном пра ву.

Ме ђу на род но прав на док три на овог пе ри о да раз ви ја се у окви-
ру две глав не шко ле ми шље ња: по зи тив но прав не и при род но прав-
не. Ши ре ње по зи тив ног ме ђу на род ног пра ва у прак си од но са ме ђу 
др жа ва ма, с јед не стра не, као и по ја ва и раз вој мо дер не ма те ри ја-
ли стич ке фи ло зо фи је у Ен гле ској, с дру ге стра не, ути ца ли су на 
раз вој по зи тив но прав не шко ле, али су исто та ко до при не ли и ево-
лу ци ји при род но прав не шко ле, ко ја се у овој фа зи знат но осло ба-
ђа те о ло шко-ско ла стич ке ком по нен те и до би ја се ку лар ни ка рак тер. 
Овај тренд је пред ста вљао зна ча јан ко рак на пред у из гра ђи ва њу 
ме ђу на род ног пра ва као на уч не ди сци пли не. Као ре зул тат све бо-
га ти је ме ђу на род но прав не прак се и као из раз по тре бе за на уч ном 
об ра дом те прак се у овом раз до бљу ја вља ју се пр ве си сте мат ске 
збир ке ме ђу на род них уго во ра, ме ђу ко ји ма су нај по зна ти је: Le ib ni-
zov »Co dex ju ris gen ti um di plo ma ti cus« (1693. год.), Be i nar dov »Re-
cu eil des Tra ités du pa ix, etc.« (1700. год.), ко ји је ка сни је на ста вио 
да из да је Jean Du mont под на сло вом »Corps uni ver sel di plo ma ti que 
du dro it des gens« и , ко нач но, нај по зна ти ја збир ка G. F. von Mar-
ten sa »Re cu eil des prin ci pa ux tra ités« ко ја је по че ла да из ла зи 1791. 
го ди не.

Уз ових не ко ли ко оп штих на по ме на уве зи са раз во јем ме ђу-
на род ног пра ва у раз ма тра ном пе ри о ду вред но је још на по ме ну ти 
да се у XVI II ве ку из раз »jus gen ti um« де фи ни тив но по чи ње упо-
тре бља ва ти у сми слу пра ва ко је ре гу ли ше од но се ме ђу др жа ва ма 
(ово се од но си и на пре во де тог из ра за — »law of na ti ons«, »dro it 
des gens«, »Völkerrecht«); осим то га, Je remy Bent ham је у свом де лу 
»In tro duc tion to the Prin ci ples of Mo rals and Légi sla tion« (1789) пр ви 
лан си рао тер мин ме ђу на род ни (in ter na ti o nal), као што је, уоста лом, 
он пр ви упо тре био и тер мин »ко ди фи ка ци ја«, ма да не са свим уса-
вре ме ном сми слу те ре чи.

Ме ђу пред став ни ци ма природноправне школе овог пе ри о да 
ис ти чу се пре све га Sa muel Pu fen dorf, Chri stian Wolff и Em me rich 
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de Vat tel. Сва тро ји ца су, као што је већ на по ме ну то, да ли на гла ше-
ни је се ку лар но обе леж је овом прав но-фи ло зоф ском прав цу ко ји је 
до та да имао пре вас ход но те о ло шко по ре кло. Pu fen dor fo vo глав но 
де ло је »О при род ном пра ву и пра ву на ро да« (De ju re na tu rae et gen-
ti um) из 1673. го ди не, у ко јем он си сте мат ски раз ма тра чи та во под-
руч је пра ва — јав но и при ват но, уну тра шње и ме ђу на род но прав но, 
с тим што је овом по след њем да то ре ла тив но нај ма ње про сто ра. 
Осим то га што Pu fen dorf да је при род ном пра ву се ку ла ран ка рак-
тер, он том си сте му, ко ји ре гу ли ше од но се ме ду на ро ди ма, при да је 
и прав но свој ство (за раз ли ку од Hob be sa, на при мер). Сма тра се 
да је ње гов по се бан до при нос то што је по ста вио те зу о при род ној 
јед на ко сти др жа ва, ко ја је код ње га прак тич но има ла зна че ње прав-
не јед на ко сти. Wol ffov опус об у хва та ви се де ла, али је са ста но ви-
шта ме ђу на род ног пра ва нај зна чај ни је »Пра во на ро да тре ти ра но у 
скла ду са на уч ним ме то дом« (Jus gen ti um met ho do sci en ti fi ca pre pa-
ra tum) из 1749. Ово, као и оста ла ње го ва де ла, пред ста вља чи сто 
фи ло зоф ски кон стру и сан си стем, уз пот пу но за не ма ри ва ње по зи-
тив но прав не прак се. Ко нач но, Em me rich de Vat tel, чи ја је по ла зна 
тач ка би ла раз ра да Wol ffo vih иде ја, об ја вио је 1758. го ди не сво је 
глав но де ло о ме ђу на род ном пра ву под на сло во ни »Пра во на ро да« 
(Le dro it des gens). Ту је дат си стем ме ђу на род ног пра ва за сно ван 
на прин ци пи ма при род ног пра ва, а са ста но ви шта прак тич не при-
ме не.

У окви ру позитивноправнешколе, чи ји је до при нос раз во ју 
ме ђу на род ног пра ва у овој фа зи био од по себ ног зна ча ја, ва ља по-
ме ну ти нај пре, ен гле ског про фе со ра пра ва Ric har da Zo uc hea, ко ји 
је сва ка ко је дан од пр вих пред став ни ка ове шко ле. Ње го во глав но 
де ло о ме ђу на род ном пра ву је »Ju ris et ju di cii fe ci a lis, si ve ju ris in-
ter gen tes et qu a sti o num de eodem ex pli ca tio« из 1650. го ди не. Ово 
де ло пред ста вља пр ви по ку шај си сте мат ске об ра де чи та ве ме ђу на-
род но прав не обла сти. Још зна чај ни ји пред став ник по зи ти ви стич ке 
шко ле је био Хо лан ђа нин Cor ne lis Van Bynker shok, ко ји се у свом 
де лу пот пу но осло ба ђа сва ког те о ло шког ути ца ја и при ме њу ју ћи 
из ра зи то по зи ти ви стич ки ме тод, ста вља у пр ви план ме ђу на род не 
уго во ре и пре се да не (ма да по ла зи од ра зу ма као крај њег из во ра 
пра ва). Нај по зна ти је ње го во де ло је »Пи та ња јав ног пра ва« (Qu a e-
sti o num ju ris pu bli ci li bri duo) из 1737. го ди не. Код Bynker sho ka тре-
ба по себ но ис та ћи ње гов до при нос ме ђу на род ном пра ву у од но су 
на про блем не у трал но сти, а исто та ко је зна чај на ње го ва об ра да ма-
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те ри је ме ђу на род них уго во ра. Ка сни је, кра јем XVI II ве ка, цен тар 
по зи ти ви стич ке шко ле се по ме ра у Не мач ку и ње ни глав ни пред-
став ни ци су Jo hann Mo ser и Ge org Fri e drich von Mar tens. Нај по зна-
ти је Мо се ро во де ло је »Есеј о нај но ви јем европ ском пра ву на ро да 
у ра ту и ми ру. (»Ver such des Ne us ten europäischen Völkerrechts in 
Fri e dens und Kri egs ze i ten«), об ја вље но 1777-1780. Mar tens је сва ка-
ко јед но од нај зна чај ни јих име на овог пе ри о да, ко ји се у не ку ру ку 
њи ме и за вр ша ва. С тим што ње го ва де ла та ко ђе отва ра ју и но ву 
еру још ин тен зив ни јег раз во ја ме ђу на род ног пра ва и ње го ве на уч-
не об ра де. Mar tens је нај ви ше остао по знат по сво јим зна чај ним на-
уч но до ку мен тар ним пу бли ка ци ја ма: »Збир ка ва жни јих уго во ра« 
(Re cu eil des prin ci pa ux tra ités), ко ју је он по чео да из да је 1791. го ди-
не и ко ја је до да на шњих да на оста ла глав на ко лек ци ја ове вр сте; 
и »Пре глед спољ них од но са европ ских си ла« (Co urs di plo ma ti que, 
ou. Ta ble au des re la ti ons extéri e u res des pu is san ces de l’Euro pe), об ја-
вљен 1801. го ди не, у ко ме су на ве де ни по др жа ва ма ме ђу на род ни 
уго во ри и за ко но дав ни ак ти ко ји се ти чу спољ них по сло ва. Осим 
ових де ла од ка пи тал не вред но сти за раз вој ме ђу на род ног пра ва, 
зна чај но ме сто за у зи ма и ње го во по зна то сту диј ско де ло о ме ђу-
на род ном пра ву »Рас пра ва о са вре ме ном пра ву на ро да Евро пе за-
сно ва на на уго во ри ма и оби ча ју« (Précis du dro it des gens mo der ne 
de l’Euro pe fondé sur les tra ités et l’usa ge), пр ви пут об ја вље но 1789. 
го ди не. Ово де ло, ко је је ушло у кла си ку ме ђу на род но прав не ли те-
ра ту ре, пред ста вља пр ви по ку шај на пу шта ња ра ни јег си сте ма из-
ла га ња на ба зи Рим ског пра ва и ор га ни зо ва ња ма те ри је у скла ду са 
уну тра шњом струк ту ром ове гру пе пра ва. У ње му је оства ре но до 
та да нај бо ље си сте мат ско из ла га ње ме ђу на род ног пра ва, за сно ва-
но на исто риј ским и прав ним чи ње ни ца ма ме ђу на род них од но са.

Сва ка ко да код раз ма тра ња раз во ја ме ђу на род но прав ног пра ва 
кра јем XVI и у XVII ве ку тре ба има ти на уму и уло гу ко ју су у то ме 
има ли ис так ну ти фи ло зо фи то га до ба, као што су Hob bes, Hu me, 
Spi no za, Kant и Ro us se au. Они ни су са мо вр ши ли ути цај на схва та-
ња ме ђу на род но прав них пи са ца већ су мар ги нал но рас пра вља ли 
и о по је ди ним аспек ти ма ме ђу на род ног пра ва и ме ђу на род них од-
но са, пре све га, ра та и ми ра.

ПериодXIXвека(одБечкогконгреса1815)иранихгодинаXX
векадопрвогсветскограта пред ста вља фа зу ве о ма ди на мич ног 
раз во ја ме ђу на род но прав ног пра ва. Сна жан по раст ма те ри јал не 
про из вод ње на ба зи оства ре не ин ду стриј ске ре во лу ци је на европ-
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ском кон ти нен ту и од го ва ра ју ћа оп шта еко ном ска екс пан зи ја, ко ја 
се на ме ђу на род ном пла ну ма ни фе сто ва ла у раз во ју свет ског тр-
жи шта, као и де фи ни тив на по ли тич ка по бе да бур жо а зи је на ба зи 
већ раз ви је ног ка пи та ли стич ког си сте ма про из вод них од но са, ну-
жно су се од ра зи ли и на ме ђу на род не од но се и ме ђу на род но прав но 
пра во. То је пе ри од фор ми ра ња мо дер них на ци о нал них др жа ва, а 
с тим и мо дер них ме ђу на род них од но са и од го ва ра ју ћег прав ног 
си сте ма, про ши ри ва ња кру га су бје ка та ме ђу на род них од но са тј. 
ме ђу на род ног пра ва на ва не вроп ске обла сти (осим САД, укљу чу ју 
се и ла тин ско а ме рич ке зе мље и зе мље Да ле ког ис то ка, ма да под 
спе ци фич ним, по лу ко ло ни јал ним усло ви ма), раз гра ња ва ња ме ђу-
на род не са рад ње и ње не мул ти ла те ра ли за ци је и ин сти ту ци о на ли-
за ци је (ства ра њем пр вих ме ђу на род них ор га ни за ци ја), као и ства-
ра ња но вог ме ђу на род ног си сте ма по зна тог под име ном »Европ ски 
кон церт«.

Овај пе ри од је обе ле жен мно гим ме ђу на род ним ску по ви ма по-
све ће ним би ло пр вен стве но по ли тич ким пи та њи ма (Беч 1815, Па-
риз 1856, Бер лин 1878. и др.) би ло оста лим пи та њи ма ме ђу на род не 
са рад ње (раз не Ха шке и Же нев ске кон фе рен ци је, на при мер). Мно-
ге од лу ке и ак ти ко ји су на њи ма усва ја ни би ли су од ве о ма ве ли ког 
зна ча ја за раз вој ме ђу на род ног пра ва; они су има ли у ства ри ме-
ђу на род ни за ко но дав ни или ко ди фи ка ци о ни ка рак тер. Та ко су на 
Беч ком кон гре су, у Фи нал ном ак ту, усво је ни прин ци пи сло бод не 
пло вид бе ме ђу на род ним ре ка ма, из ра же на осу да тр го ви не ро бљем 
(у след ству ко је је ка сни је на Бри сел ској кон фе рен ци ји 1890. го ди-
не усво јен Оп шти акт ко јим се прав но за бра њу је ова тр го ви на), а у 
по себ ном при ло гу ре гу ли са но је пи та ње ран га ди пло мат ских аге-
на та (што пред ста вља пр ви акт ко ди фи ка ци је ди пло мат ског пра ва). 
Па ри ским уго во ром од 1856. ство ре на је Ме ђу на род на ду нав ска 
ко ми си ја (као јед на од пр вих ме ђу на род них ор га ни за ци ја), у ње-
му је пр ви пут при знат прин цип пра ва на ро да на са мо о пре де ље-
ње (Мол да ви ји и Вла шкој), а по себ ним ин стру мен том је усво је на 
по зна та Де кла ра ци ја о по мор ском пра ву. Бер лин ским уго во ром од 
1878. го ди не пр ви пут се ме ђу на род но ре гу ли ше пи та ње ма њи не 
(оба ве зе Тур ске и бал кан ских зе ма ља да не вр ше дис кри ми на ци ју 
пре ма вер ским ма њи на ма). Та ко се по чи ње ши ри ти прак са мул-
тла те рал них кон вен ци ја, ко је су обич но би ле отво ре не за пот пис 
и дру гим др жа ва ма, а ко је су оправ да но на зва не уго во ри ма ко ји 
ства ра ју пра во (»law ma king tre a ti es«). Још у ве ћој ме ри до при не ли 
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су раз во ју ме ђу на род ног пра ва оста ли ме ђу на род ни ску по ви ко ји 
су би ли са зва ни ра ди ре гу ли са ња дру гих, по себ них пи та ња ме ђу-
на род них од но са и са рад ње. Да по ме не мо са мо ме ђу ак ти ма ко ји су 
на овим ску по ви ма усво је ни: Акт о пло вид би Рај ном из 1831, Же-
нев ску кон вен ци ју о за шти ти ра ње ни ка у ра ту из 1864, ак те ко ји-
ма су ство ре не Те ле граф ска уни ја 1865. го ди не и По штан ска уни ја 
1874, Ме ђу на род ну кон вен ци ју о же ле знич ком те рет ном са о бра ћа-
ју из 1890, Ме ђу на род ну са ни тар ну кон вен ци ју из 1903, до ку мен-
те Ха шких ми ров них кон фе рен ци ја из 1899. го ди не и 1907 (мир но 
ре ша ва ње спо ро ва и пра ви ла рат ног пра ва) и др. Ме ђу тим, раз вој 
пи са ног ме ђу на род ног пра ва оства ру је се и пу тем ши ре ња прак се 
за кљу чи ва ња дво стра них уго во ра ра ди ре гу ли са ња пи та ња са рад-
ње из ра зних обла сти (тр го ви на, кон зу лар на пи та ња, екс тра ди ци ја, 
мо не тар на пи та ња, са о бра ћај, ри ба ре ње и др.).5)

Зна чај ну ка рак те ри сти ку овог пе ри о да чи ни и по ја ва пр вих ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја, чи ји се број при лич но бр зо по ве ћа вао. 
Та ко је ство ре на пр ва реч на ад ми ни стра ци ја за ре гу ли са ње пло-
вид бе Ду на вом — Ду нав ска ко ми си ја 1856, Ор га ни за ци ја Цр ве ног 
кр ста 1863, Свет ска те ле граф ска уни ја 1865, Свет ска по штан ска 
уни ја 1863, Берн ски би ро за за шти ту ин ду стриј ске сво ји не 1883. и 
Би ро за за шти ту ли те рар не сво ји не 1886, Цен трал ни би ро за ме ђу-
на род ни тран спорт 1890, ме ђу на род ни би ро за јав но здра вље 1907. 
итд. Ства ра њем ме ђу на род них ин сти ту ци ја, у окви ру ко јих са рад-
ња из ме ђу др жа ва по при ма ор га ни зо ва ни ка рак тер, ме ђу на род ни 
од но си до би ја ју јед ну но ву ди мен зи ју, а ме ђу на род на за јед ни ца по-
чи ње да се ис по ља ва као та ква.

Ко нач но, тре ба ис та ћи још јед ну зна чај ну ком по нен ту раз во ја 
ме ђу на род ног пра ва у овој фа зи — а то је ме ђу на род но пра во су ђе. 
Ње гов раз вој се ис по ља ва у на глом ши ре њу прак се ме ђу на род но-
прав не ар би тра же. Осим све че шћег уно ше ња ар би тра жне кла у зу-
ле у ме ђу на род но прав не уго во ре и ре ша ва ња спо ро ва пу тем њи хо-
вог из но ше ња пред ad hoc ар би тра жне су до ве6) долазикрајемXIX
векаидостварањапрвесталнемеђународнесудскеинституције
5) По про це ни аустриј ског исто ри ча ра Bit tne ra у раз ма тра ном пе ри о ду би ло је укуп но за-

кљу че но око 16.000 уго во ра (Die Le hre von den völkerrechtlichen Ver trag skun den, 1924, 
S. 13).

6) Тра ди ци ја ар би тра же — ко ја је ина че вр ло ста ра ин сти ту ци ја — об но вље на је за пра-
во у ан гло-аме рич ком уго во ру од 1794. по зна том под име ном »Jury Tre aty«, а до ње не 
ши ре при ме не до ла зи у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Јед на од пр вих. и нај по зна ти јих 
пре су да је она у ан гло-аме рич ко ни спо ру »Ala ba ma«.
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—СталногарбитражногсудауХагу,којијеустановљеннапрвој
Хашкојмировнојконференцији1899.године.

Та ко је у овом пе ри о ду по зи тив но ме ђу на род но пра во до жи-
ве ло све стра ну и ин тен зив ну ево лу ци ју: раз ви ла се ши ро ка мре жа 
би ла те рал них и мул ти ла те рал них ме ђу на род но прав них ве за, ме ђу-
на род на са рад ња је по при ми ла ин сти ту ци о нал не окви ре, при сту-
пи ло се за јед нич ком ме ђу на род но прав ном ре гу ли са њу по је ди них 
пи та ња ико ди фи ци ра њу од ре ђе них прав них пра ви ла и от по че ла 
је да се ши ре раз ви ја прак са ме ђу на род но прав ног суд ства. У та-
квим усло ви ма са свим при род но да је и на у ка о ме ђу на род но прав-
ном пра ву до жи ве ла свој да љи, зна ча јан раз вој, сво је уоб ли ча ва ње 
у це ло ви ту на уч ну ди сци пли ну. Исто та ко је ра зу мљи во што је ова 
на у ка — у усло ви ма но вог ка пи та ли стич ког дру штва и под ути-
ца јем сна жног раз во ја по зи тив ног ме ђу на род ног пра ва, с јед не, и 
при род них на у ка, по себ но фи зи ке. С дру ге стра не — прак тич но 
пот пу но на пу сти ла при род но прав ну шко лу и раз ви ја ла се на ли-
ни ји по зи ти ви стич ке фи ло зо фи је пра ва. Би ло је не ких по ку ша ја 
на ста вља ња тра ди ци је при род но прав не шко ле, као што је то био 
слу чај са ен гле ским прав ни ком Ja me som Lo ri me rom, али они има ју 
са свим мар ги на лан зна чај. Осим то га, у окви ру фи ло зоф ске ли те-
ра ту ре, у ко јој су као и ра ни је би ла уз гред до ти ца на и пи та ња из 
обла сти ме ђу на род них од но са и пра ва, до ла зи ли су та ко ђе до из-
ра за и дру ги прав ци ми шље ња. Та ко, на при мер, Хе гел у јед ном 
одељ ку сво је Фи ло зо фи је пра ва (1821. год.) по себ но тре ти ра пи та-
ња ме ђу на род но прав ног пра ва у ду ху свог ме та фи зич ког схва та ња 
све та, по ла зе ћи од др жа ве као оте ло вље ња »на ци о нал ног ду ха« од-
но сно »мо ра и не иде је«. Ме ђу тим, ње го ва схва та ња су има ла ве о ма 
ма ли ути цај на ме ђу на род но прав ну док три ну.

На у ка о ме ђу на род ном пра ву се у овој фа зи ис кри ста ли са ла 
као чи сто прав на ди сци пли на, осло ба ђа ју ћи се при ме са фи ло зо фи-
је, те о ло ги је и по ли ти ке. Осим то га, она се осло ба ђа и еле ме на та 
ди пло мат ске тех ни ке, као и прак се при ме не при ват но прав них кон-
це па та на ме ђу на род но прав не си ту а ци је. Нај зад, до ла зи и до де фи-
ни тив ног раз два ја ња ме ђу на род ног јав ног и ме ђу на род ног при ват-
ног пра ва, ко ја се кон сти ту и шу у по себ ну гра ну прав не на у ке.

Ме ђу пр вим пред став ни ци ма по зи тив но прав не шко ле овог пе-
ри о да ја вља се у Ен гле ској John Austin (1790—1859), ко ји је раз-
ли ко вао »право у правом смислу« — уну тра шње пра во и оно ко 
је то ни је — ме ђу на род но пра во, ко је је сма трао тзв. по зи тив ном 



- 182 -

СУБЈЕКТИМЕЂУНАРОДНИХОДНОСАЗоранМилосављевић

мо рал но шћу (»positivemorality«). Ме ђу тим, он ни је не ги рао ме ђу-
на род но пра во, ко је се по ње му са сто ја ло од »ми шље ња , и осе ћа-
ња ко ја по сто је ме ђу на ро ди ма уоп ште«. На и ме, од ре ђу ју ћи ова кав 
ка рак тер ме ђу на род ног пра ва он ни је по ри цао по сто ја ње, вред ност 
и ефи ка сност ње го вих пра ви ла. Сле де ћи по зна ти те о ре ти чар по зи-
тив но прав не шко ле био је про фе сор Хај дел бер шког уни вер зи те та 
Ge org Jel li nek, чи ја је основ на те за да се др жа ве, сту па ју ћи у ме ђу-
соб ни прав ни од нос, пот чи ња ва ју ме ђу на род ном пра ву пу тем ак та 
»са мо о гра ни че ња« (из ло же на у де лу »Die rec htlic he Na tur der Sta-
atenvertäge«, 1880. го ди не). Још зна чај ни ји до при нос раз во ју ове 
док три не пред ста вља знат но ка сни је де ло дру гог не мач ког прав ни-
ка He in ric ha Tri e pe la »Völkerrecht und Lan de srecht« (Ме ђу на род но 
и уну тра шње пра во) из 1899. го ди не. Tri e pe lo va те за је да, за раз ли-
ку од уну тра шњег пра ва, ко је про ис ти че из во ље од но сне др жа ве, 
из вор ме ђу на род ног пра ва чи ни за јед нич ка во ља др жа ва, ко ја се 
над ме ћу је у ме ђу на род ним спо ра зу ми ма — ка ко из ри чи то за кљу-
че ним уго во ри ма та ко и пре ћут но при хва ће ним оби ча ји ма. Овај 
при ступ исто вре ме но из ра жа ва »ду а ли стич ку« док три ну о при ро-
ди ме ђу на род ног пра ва.

У овом пе ри о ду по ја вљу је се низ еми нент них ме ђу на род но-
прав них пи са ца, ме ђу чи јим ра до ви ма се по себ но ис ти чу оп шта, 
си сте мат ска де ла о ме ђу на род но прав ном пра ву. На ве шће мо је дан 
број зна чај них при ме ра: не мач ки прав ник (ко ји је пи сао на фран-
цу ском) J. L. Klüber, »Dro it des gens mo der ne de l’Euro pe« (Са вре-
ме но ме ђу на род но пра во Евро пе), 1819. го ди не, ко ји по мно го 
че му пред ста вља Мар тен со вог след бе ни ка; A. W. Hef fter, »Das eu-
ropäische Völkerrecht der Ge gen wart auf den bis he ri gen Grun lla gen« 
(Са вре ме но европ ско ме ђу на род но пра во на до са да шњим осно-
ва ма), 1844. го ди не; Bluntschli, »Das mo der ne Völkerrecht als Rec-
htbuch dar ge stellt« (Са вре ме но ме ђу на род но пра во пре зен ти ра но 
као прав на књи га), 1868. го ди не, ко је са др жи и пр ве зна чај ни је по-
ку ша је на уч не ко ди фи ка ци је ме ђу на род ног пра ва; Pra di er-Fodéré, 
фран цу ски прав ни пи сац, об ја вио је у пе ри о ду 1885—1906. ве о-
ма за ма шно де ло, у осам све за ка на ви се од осам хи ља да стра ни-
ца, под на сло вом »Dro it in ter na ti o nal pu blic européen et améri cain« 
(Европ ско и аме рич ко ме ђу на род но јав но пра во), у ко јем он , по ред 
по сто је ћег, раз ма тра и пра во ко је по ње му тре ба да се усво ји, а 
осим то га он до ста ме ста да је и раз ма тра њу ме ђу на род ног при ват-
ног пра ва; ита ли јан ски прав ник Pa squ a le Fi o re об ја вио је 1879—
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1884. сво је глав но де ло у три то ма »Trat ta to di di rit to in ter na zi o na-
le pub bli co (Рас пра ва о ме ђу на род ном јав ном пра ву): ар ген тин ски 
прав ни пи сац и др жав ник Car los Cal vo по стао је ши ро ко по знат по 
сво ме де лу »Dro it in ter na ti o nal théori que et pra ti que« (Ме ђу на род но 
пра во у те о ри ји и прак си), 1868, ко је је пр во бит но би ло об ја вље-
но у две све ске, док је у по след њем до пу ње ном из да њу из 1896. 
ви ше стру ко по ве ћа но на шест све за ка; ме ђу аме рич ким пи сци ма 
ис ти чу се Ja mes Kent, ко ји је у пр вом де лу сво јих »Com men ta i ri es 
on Ame ri can Law« (Ко мен та ри аме рич ког пра ва), чи је об ја вљи ва-
ње по чи ње 1826, дао си сте мат ски пре глед ме ђу на род ног пра ва и 
He nry Whe a ton, чи је је глав но де ло »Ele ments of In ter na ti o nal Law« 
(Еле мен ти ме ђу на род ног пра ва), 1836. го ди не; од ру ских пи са ца 
по себ но се ис ти че про фе сор пра ва Пе тро град ског уни вер зи те та 
Фе дор Фе до ро вич де Мар тенс са сво јим по зна тим де лом »Ме ђу-
на род но пра во ци ви ли зо ва них на ро да«, 1882; нај зад, ис так ну то 
ме сто ме ђу ме ђу на род но прав ним пи сци ма овог пе ри о да за у зи ма 
не ко ли ко ен гле ских ауто ра — Ro bert Phil li mo re, са де лом »Com-
men ta ri es upon In ter na ti o nal Law« (Ко мен та ри ме ђу на род ног пра ва) 
из 1854—1861, E. W. Hall, чи је је глав но де ло »Tre a ti se on In ter na ti-
o nal Law« (Сту ди ја о ме ђу на род ном пра ву) из 1880. и, нај зад, F. L. 
Op pen he im, чи је се чу ве но де ло »In ter na ti o nal Law« (Ме ђу на род но 
пра во) из 1905—1906. го ди не, још и да нас до пу њу је и из да је.

За раз вој на у ке о ме ђу на род ном пра ву зна чај ни су још не ки 
мо мен ти из овог пе ри о да. Ту има мо у ви ду покретање научних
часописаистварањемеђународнихнаучнихдруштавауобласти
међународногправа. Пр ва ре ви ја ове вр сте је Re vue de dro it in ter-
na ti o na le et de légi sla tion com parée«, ко ја је по кре ну та у Бри се-
лу 1869. го ди не; за тим су се по ја ви ли по зна ти фран цу ски ча со пис 
»Re vue généra le de dro it in ter na ti o na le pu blic« 1894. и аме рич ки 
ча со пис »Ame ri can Jo ur nal of In ter na ti o nal Law« 1907. го ди не, 
ко ји и да нас из ла зе и спа да ју ме ђу во де ће пе ри о дич не на уч не пу-
бли ка ци је у овој обла сти. Оба по зна та ме ђу на род на на уч на дру-
штва осно ва на су 1873. го ди не: Ин сти тут за ме ђу на род но пра во 
(In sti tut de dro it in ter na ti o nal, осно ван на кон фе рен ци ји у Ghen tu, 
Бел ги ја) и удру же ње за ме ђу на род но пра во (In ter na ti o nal Law As-
so ci a tion, осно ва но на кон фе рен ци ји у Бри се лу).
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ДИПЛОМАТСКАИСТОРИЈА

Пре све га тре ба ис та ћи да је не са мо ди пло мат ска исто ри ја већ 
и исто риј ска на у ка у це ли ни од зна ча ја за про у ча ва ње по ли тич ких 
за јед ни ца, ка ко са ста но ви шта прет ход ног раз во ја, ко ји је до при-
нео по ја ви ове ди сци пли не, та ко и са ста но ви шта ње них те ку ћих 
про у ча ва ња, ко ја се ну жно ко ри сте исто риј ском гра ђом и ре зул та-
ти ма исто риј ских ис тра жи ва ња.

Еле мен ти ди пло мат ске исто ри је мо гу се на ћи још у тек сто-
ви ма из ре ла тив но да ле ке про шло сти — код ан тич ких исто ри-
ча ра или ка сни је у ре не сан си (XV—XVI век) код Machiavellijа 
(»Принц«, »Фло рен тин ска исто ри ја«) и дру гих. Ме ђу тим, њен раз-
вој као по себ не ди сци пли не по чи ње у ства ри у XVII ве ку са пр вим 
пу бли ко ва ним збир ка ма ме ђу на род них уго во ра и ди пло мат ске ко-
ре спон ден ци је, као и не што ка сни је са по ја вом те мат ских сту ди ја 
и мо но гра фи ја из ове обла сти ме ђу на род них од но са. Сва ка ко да 
је си сте мат ско при ку пља ње, сре ђи ва ње и пу бли ко ва ње ре ле вант не 
гра ђе пред ста вља ло нео п ход ну ба зу за про у ча ва ње ди пло мат ских 
од но са у од ре ђе ним исто риј ским пе ри о ди ма.

 Пр ва зна чај на збир ка те вр сте био је Leibnizov»CodexJuris
GentiumDiplomaticus«, ко ји је об ја вљен кра јем XVII ве ка. По сле 
то га, у XVI II ве ку, по ја ви ле су се и дру ге по зна те збир ке до ку ме-
на та чи ји су ауто ри би ли Tho mas Rymer, Jean Du mont, Gu il la u me 
Gar den и G. F. de Mar tens. За тим, у XIX ве ку, ова прак са се све ви се 
раз ви ја и до би ја од ре ђе не уста ље не ви до ве, пре све га на тај на чин 
што вла де по чи њу да об ја вљу ју збир ке сво је ди пло мат ске ко ре-
спон ден ци је и за кљу че них ме ђу на род них спо ра зу ма; исто та ко и 
ма те ри ја ли ме ђу на род них кон фе рен ци ја, као и до ку мен ти ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја, ко је се ства ра ју у том раз до бљу, по ста ју до-
ступ ни јав но сти и по себ но за ин те ре со ва ним струч ња ци ма. Осим 
то га, обо га ће њу из во ра ди пло мат ско-исто риј ске гра де до при но си 
и све рас про стра ње ни ја прак са об ја вљи ва ња ме мо ар ске ли те ра ту-
ре ис так ну тих др жав ни ка и ди пло ма та. Са свим ра зу мљи во да је то 
не са мо ство ри ло нео п ход ну со лид ну ба зу за на уч ну об ра ду ди пло-
мат ске прак се већ је и сти му ла тив но де ло ва ло у том прав цу.

Као ре зул тат тог раз во ја по ја вљу ју се и пр ве те мат ске сту ди је 
и мо но гра фи је, као и оп ште или ре ги о нал не ди пло мат ске исто ри је. 
Та ко, да на ве де мо као при ме ре, већ у XVII ве ку об ја вље на је књи га 
Abra ha ma Van Wic qu e for ta »Ам ба са дор и ње го ве функ ци је« (1681. 
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го ди не), у XVI II ве ку има мо књи гу François de Cal liè re sa »О на чи-
ну пре го ва ра ња с прин че ви ма« (1716. го ди не), за тим, у XIX ве ку, 
Be ne det ti je ve »Сту ди је о ди пло ма ти ји« (1896) и по чет ком XX ве ка 
књи ге Joh na Fo ste ra »Ди пло мат ска прак са« (1906), Er ne sta Sa to wa 
»Во дич кроз ди пло мат ску прак су« (1917) и низ дру гих ко је су се 
ка сни је у све ве ћем бро ју по ја вљи ва ле. Исто та ко, на ро чи то ка сни-
је у XX ве ку, све ви ше се об ја вљу ју и исто ри је ди пло ма ти је би ло 
оп штег ка рак те ра би ло оне спе ци ја ли зи ра не — по све ће не по је ди-
ним ре ги о ни ма или др жа ва ма, од но сно по је ди ним ужим исто риј-
ским раз до бљи ма, као што су де ла Koc ha, Du pu i sa, Tho ma sa Ba i-
leya, Char le sa Pe tri ea, Вла ди ми ра По тем ки на и дру гих.

Раз вој ди пло мат ске исто ри је у раз до бљу пре XX ве ка сва ка ко 
да је сам по се би пред ста вљао зна чај ну ком по нен ту ак тив но сти на 
про у ча ва њу од ре ђе них ви до ва ме ђу на род ног жи во та и исто вре ме-
но у од ре ђе ном сми слу при пре мао те рен за по ја ву на у ке о ме ђу-
на род ним од но си ма. Ме ђу тим, још ви ше је зна ча јан ути цај ко ји је 
ди пло мат ска исто ри ја вр ши ла на сам ка сни ји раз вој на у ке о ме ђу-
на род ним од но си ма, на ро чи то у пе ри о ду из ме ђу два ра та. С овим у 
ве зи тре ба спо ме ну ти и чи ње ни цу да су се у тој ра ни јој фа зи ра до-
ви из обла сти ме ђу на род них од но са ја вља ли и из де ла исто ри ча ра 
ди пло мат ских од но са (као што је то био слу чај и са струч ња ци ма 
за ме ђу на род но пра во). Исти ко рен има ју и не ка ра ни ја схва та ња да 
су ме ђу на род ни од но си у ства ри те ку ћа ди пло мат ска исто ри ја, тј. 
об ра да ак ту ел них ди пло мат ско-по ли тич ких од но са.

ПОЛИТИЧКИАСПЕКТИОДНОСАМЕЂУДРЖАВАМА

По је ди ни по ли тич ки аспек ти од но са ме ђу др жа ва ма по ја-
вљу ју се као пред мет раз ма тра ња, у ве ћој или ма њој ме ри, че сто 
са свим мар ги нал но, у фи ло соф ској, фи ло соф ско-по ли тич кој, ме-
ђу на род но прав ној и исто ри о граф ској ли те ра ту ри ра ни јих исто риј-
ских раз до бља. Та ко су, ка ко ис ти че Qu incy Wright,7) ди пло мат ски 
исто ри ча ри че сто уно си ли у сво је ре до ве уоп шта ва ња о здра вој по-
ли тич кој прак си, на гла ша ва ју ћи обич но при мат на че ла рав но те же 
сна га, а мно ги пи сци ко ји су се ба ви ли пи та њи ма вој не стра те ги је 
и рат не ве шти не ис ти ца ли су да рат пред ста вља во ђе ње по ли ти ке 
дру гим сред стви ма. 
7) Qu incy Wright, Pro blems of Sta bi lity and Pro gress inInternationalRelations,Ber kley: Uni-

ver sity of Ca li for nia Press, 1954
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Још у ан тич кој ли те ра ту ри мо гу се на ћи не ки при ме ри тре-
ти ра ња од но са ме ђу др жа ва ма као што је то, на при мер, слу чај са 
Ари сто те ло вим де лом »По ли ти ка«. Ме ђу тим, мно го че шће се раз-
ма тра ња ове вр сте по ја вљу ју ка сни је, по чев од ре не сан се. Та ко, 
Mac hi a vel li у свом де лу »Принц« (1511) рас пра вља о од но си ма ме-
ђу др жа ва ма (пре све га кроз при зму од но са ме ђу фе у дал ним прин-
че ви ма), о мо ра лу и ре ци про ци те ту у ме ђу на род ним од но си ма, а 
Jean Bo din из ла же сво ју оп шту те о ри ју о су ве ре ни те ту. У XVII ве ку 
ови при ме ри се мо гу на ћи у де ли ма Fran ci sa Ba co na и Joh na Loc ka 
(док три на пра вед ног ра та); у XVI II ве ку Tho ma sa Hob be sa (о при-
ро ди од но са ме ђу др жа ва ма, по себ но о при род ном ста њу не при ја-
тељ ства и ра та ме ђу њи ма), Da vi da Hu mea (о рав но те жи мо ћи), Im-
ma nu e la Kan ta (о ми ру и ра ту), и J. J. Ro us se a ua (о при ро ди од но са 
ме ђу др жа ва ма, по себ но о ра ту); у XIX ве ку Хе гел (о од но си ма ме-
ђу др жа ва ма у ра ту и ми ру), Ale xis de Toc qu e vil le (о ме ђу на род ним 
од но си ма тог пе ри о да), Karl Marx и Fri e drich En gels (о по је ди ним 
кон крет ним по ја ва ма на ме ђу на род но прав ном пла ну).

Као што се ви ди тре ти ра ње ме ђу на род них по ли тич ких од но са 
све до XX ве ка ни је по при ми ло вид по себ ног и си сте мат ског на уч-
ног из у ча ва ња.

МЕЂУНАРОДНЕОРГАНИЗАЦИЈЕКАОРЕГУЛАТОРИ
СВЕТСКОГМИРАИЊИХОВАУСПЕШНОСТ

Пи та ње ор га ни зо ва ња ме ђу на род не за јед ни це у ци љу успе-
шни је са рад ње на оства ре њу за јед нич ких ин те ре са др жа ва као и 
учвр шће ња ми ра би ло је пред мет ин те ре со ва ња још од сред њег 
ве ка. Ме ђу тим, пр ве ме ђу на род не ор га ни за ци је ја вља ју се тек у 
дру гој по ло ви ни XIX сто ле ћа, а пр ва оп шта, свет ска ор га ни за ци ја, 
Дру штво на ро да, у два де се тим го ди на ма XX ве ка.

У исто риј ском пре гле ду смо из дво ји ли ра ни је по ку ша је ба-
вље ња овим про бле мом свет ског ор га ни зо ва ња из раз ло га што ти 
ре ле вант ни тек сто ви има ју са свим спе ци фи чан ка рак тер. У тим 
слу ча је ви ма ни је се ра ди ло о на уч ним раз ма тра њи ма, већ, за пра во, 
о јед ној вр сти уто пи стич ких по ду хва та, о спе ку ла тив ној кон струк-
ци ји пла но ва и пред ло га о иде ал ној ор га ни за ци ји ме ђу на род не за-
јед ни це у ци љу обез бе ђе ња трај ног ми ра. Ти тек сто ви, стро го узев-
ши, не спа да ју ни у по ли ти ко ло шку, ни у фи ло зоф ску ни у прав ну 
ли те ра ту ру. Њи хо ви ауто ри су би ли и по зна ти фи ло зо фи и ма ње 
по зна ти ди пло ма ти, за тим те о ло зи, др жав ни ци, прав ни ци и дру ги.
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Пр ви по зна ти сред њо ве ков ни текст ове вр сте је де ло фран цу-
ског прав ни ка PierreaDuboisa под на сло вом »Derecuperationeter
re sancte« (По вра ћај Све те зе мље) из 1306, у ко ме он пред ла же, 
као пут за оства ре ње ми ра у це лом хри шћан ском све ту, ства ра ње 
оп штег ве ћа свих хри шћан ских прин че ва и пре ла та на че лу с па-
пом, чи ме би се ра то ви ста ви ли ван за ко на, а спо ро ви ре ша ва ли 
пу тем ар би тра же. У XV ве ку ја вља се на црт че шког кра ља Ђор ђа 
По ђе бра да (1462) у ко јем се он за ла же за ства ра ње не ке вр сте фе-
де ра ци је, са ве за из ме ђу ње га и фран цу ског кра ља Lo u i sa XI, с тим 
што би се тај са вез за тим про ши рио и на оста ле европ ске вла да ре; 
и ов де се пред ви ђа ју од ре ђе ни стал ни ор га ни (стал но ве ће и стал ни 
фе де рал ни суд).

У XVI ве ку слич на иде ја је би ла укљу че на у уго вор за кљу чен 
из ме ђу Хе нрyја VI II и Françoisa I  1518. го ди не (стварањесавеза
противТурскеспозивомсвимдругим,хришћанскимвладаримада
сепридруже,ауциљуобезбеђењатрајногмира). У XVII ве ку по-
ја ви ло се не ко ли ко но вих пла но ва о ме ђу на род ном ор га ни зо ва њу 
ра ди оства ре ња трај ног ми ра. Та ко је Eme ric Crucé из ло жио план 
ове вр сте у пам фле ту об ја вље ном 1623. го ди не под на сло вом »Le 
No u ve au Cynée; ou, Di sco urs d’état re présen tant les oc ca si ons et moy-
ens d’éta blir une pa ix généra le« (ор га ни за ци о но те жи ште је би ло на 
ства ра њу стал не скуп шти не ам ба са до ра чи ја би основ на функ ци ја 
би ла суд ског ка рак те ра — ре ша ва ње спо ро ва ме ђу вла да ри ма). По-
зна ти ји од ово га је ве ли ки план фран цу ског кра ља He nryja IV ко ји 
је по сле ње го ве смр ти у сво јим ме мо а ри ма об ја вио бив ши ми ни-
стар Sully (1610. го ди не). У овом пла ну за ла га ло се нај пре за ре ди-
стри бу ци ју европ ске те ри то ри је на пет на ест др жа ва, за тим њи хо во 
удру жи ва ње у фе де ра ци ју на че лу ко је би би ло оп ште ве ће са вр-
хов ним по ли тич ким и суд ским функ ци ја ма; по ред овог цен трал ног 
ор га на ство ри ло би се и шест про вин циј ских ве ћа. Кра јем истог 
сто ле ћа об ја вио је и Wil li am Penn 1693. го ди не свој про је кат ко јим 
је пред ви ђао фе де ра ци ју (укљу чу ју ћи у њу и Ру се и Тур ке) са вр-
хов ним ве ћем као нај ви шим ор га ном. Ово те ло је има ло раз ра ђе ну 
пар ла мен тар ну струк ту ру и по сту пак; број гла со ва чла но ва био је 
од ре ђен у скла ду са њи хо вим спољ но тр го вин ским при хо ди ма.

У XVI II сто ле ћу је дан од нај по зна ти јих пла но ва био је »Pro jet 
po ur ren dre la pa ix perpétu el le en Euro pe« (Про јект за обез бе ђе ње 
трај ног ми ра у Евро пи) Abbé de Sa int-Pi er rea. Ње го ва же ља је би ла 
да ове ко ве чи »sta tus quo« на ба зи Утрехтског уго во ра, па је свр ха 
пред ло же ног са ве за од но сно фе де ра ци је би ла да се спре че ка ко ме-
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ђу на род ни та ко и гра ђан ски ра то ви; фе де ра ци ја би та ко ђе га ран то-
ва ла по сто је ће об ли ке вла да ви не у европ ским зе мља ма; вр хов ни 
ор ган би био Се нат, ко ји би ре ша вао спо ро ве и пу тем вој не си ле 
при мо ра вао стран ке да се по ви ну ју тим од лу ка ма; у Се на ту би са-
мо ве ће др жа ве има ле по је дан глас, а ма ње би груп но гла са ле са 
по јед ним гла сом за сва ку гру пу. Ме ђу фи ло зо фи ма овог пе ри о да 
иде јом о ор га ни зо ва њу др жа ва у ци љу обез бе ђе ња трај ног ми ра 
ба ви ли су се и Je remy Bent ham, J. J. Ro us se au и Кант. По знат је Кан-
тов есеј »Zum ewi gen Fri e den« (О трај ном ми ру). У овом есе ју Кант 
кри тич ки раз ма тра кон цеп ци ју трај ног ми ра, ко ји сма тра оства ри-
вим ци љем у јед ном ду жем про це су по сте пе них про ме на; из ме ђу 
оста лог, за сту па иде ју да тре ба уки ну ти ста ја ћу вој ску и да тре ба 
ство ри ти кон фе де ра ци ју сло бод них зе ма ља.

Про јек ти о трај ном свет ском ми ру знат но гу бе у зна ча ју у XIX 
ве ку. Уме сто то га до ла зе до из ра жа ја дру ге тен ден ци је ко је се мо гу 
са мо у јед ном огра ни че ном сми слу до ве сти у ве зу са ра ни јом пре о-
ку па ци јом ме ђу на род но прав ног ор га ни зо ва ња у ци љу обез бе ђе ња 
трај ног ми ра. Пр во, у дру гој по ло ви ни тог сто ле ћа до ла зи у прак си 
до пр вих ви до ва ме ђу на род но прав ног ор га ни зо ва ња (о че му је ов-
де већ би ло ре чи), с тим што те ор га ни за ци је, ни су ства ра не у ци љу 
обез бе ђе ња ми ра већ ра ди ре гу ли са ња са рад ње по од ре ђе ним прак-
тич ним пи та њи ма од за јед нич ког ин те ре са. Дру го, као не по сре дан 
ре зул тат овог раз во ја у прак си ја вља ју се у ли те ра ту ри по чет ком 
XX ве ка, уме сто ра ни јих уто пиј ских пла но ва, пр ви по ку ша ји ана-
ли зе исто риј ске гра ђе о ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, као што је 
књи га Pa u la Re in scha о ме ђу на род ним јав ним уни ја ма, об ја вље на 
1911. го ди не. Тре ће, кон крет не по ли тич ке ак ци је др жа ва у ци љу ја-
ча ња ми ра удру же ним на по ри ма у то вре ме ни су би ле усме ре не ни 
на ства ра ње оп штих ме ђу на род них ор га ни за ци ја ни ти на оства ре-
ње иде а ла ве чи тог ми ра, већ су ишле за тим да за јед нич ком са рад-
њом ре гу ли шу не ка прак тич на пи та ња ка ко би по бољ ша ле усло ве 
за очу ва ње ми ра, а исто та ко и убла жи ле не га тив не ефек те ра та 
по чо ве чан ство (нај по зна ти ји при ме ри те вр сте су Ха шке ми ров не 
кон фе рен ци је 1899. и 1907. го ди не). Нај зад, че твр то, већ по чет ком 
XIX ве ка ја вља ју се тзв. ми ров не ак ци је чи ји је циљ био мо би ли-
са ње јав ног мне ња про тив ра та, а у ко рист ми ра ра ди ути ца ња на 
вла де и по ли тич ке пар ти је. Пр ви та кав по крет ја вља се 1815. го ди-
не ка да је ство ре но Њу јор шко ми ров но дру штво, за тим се слич на 
дру штва ства ра ју у Лон до ну 1816, Па ри зу 1821. и Же не ви 1830, 
док је у Лон до ну 1843, одр жан пр ви Ме ђу на род ни кон грес за мир. 
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Овај па ци фи стич ки по крет, ко ји је био нај ја чи у САД и Ен гле ској, 
је у то вре ме имао ре ли ги о зни и ра ди кал ни ка рак тер (су прот ста-
вљао се вој ној оба ве зи и би ло ка квој по др шци вој ним при пре ма ма 
и ак тив но сти ма). Сре ди ном про шлог ве ка он знат но је ња ва, да би 
по но во ожи вео кра јем истог сто ле ћа, пре све га у ослон цу на па-
ци фи стич ке иде је со ци ја ли стич ких пар ти ја ко је су би ле у успо ну.

ПОЧЕТНЕПОЈАВЕМЕЂУЗАВИСНОСТИ
ИПОВЕЗАНОСТИДРЖАВАИНАРОДА

Мо дер но ка пи та ли стич ко дру штво, ди на ми ком свог еко ном-
ског и тех но ло шког раз во ја, до ве ло је до ре ла тив но ви со ког сте-
пе на ме ђу за ви сно сти и по ве за но сти др жа ва и на ро да. Ин те ре си 
еко ном ског и дру гог раз во ја све ви се су упу ћи ва ли др жа ве на ме-
ђу на род ну са рад њу, али су до во ди ли и до про ти ву реч них по зи ци ја. 
Ства рао се све ши ри и гу шћи сплет ра зно вр сних од но са са рад ње уз 
по чет не ви до ве њи хо вог ин сти ту ци о нал ног ор га ни зо ва ња, али су 
исто вре ме но ра сле и екс пан зи о ни стич ке тен ден ци је, угро жа ва ју ћи 
ста бил ност ме ђу на род них од но са на све ши рем пла ну. По ред про-
це са гло ба ли за ци је еко ном ских од но са на ба зи раз ра ста ња свет-
ског тр жи шта, свет ску ди мен зи ју по при ма ју и по ли тич ки од но си 
и то ка ко у усло ви ма ми ра та ко и усло ви ма ра та. Авет свет ског 
ра та све ја сни је се ис по ља ва у фа зи им пе ри ја ли стич ког ка пи та ли-
зма по чет ком XX ве ка. У та квим усло ви ма ме ђу на род ни од но си 
су све из ра же ни ја ком по нен та дру штве не за јед ни це и ну жно при-
вла че све ви ше па жњу и ин те ре со ва ње ка ко ши ре јав но сти та ко и 
на уч но и стра жи вач ке ми сли. Они ви се ни су ин те ре сант ни са мо као 
исто риј ска гра ђа већ и као спе ци фи чан вид ак ту ел не дру штве не 
ствар но сти и тен ден ци ја ње ног бу ду ћег раз во ја. Ма ко ли ко про жет 
про ти ву реч но сти ма и по ве зан до ста ру ди мен тар ним ве за ма, свет 
се све ви ше по чи ње ис по ља ва ти као за јед ни ца ко ја има сво ју по-
себ ну ло ги ку функ ци о ни са ња и раз во ја. Пре ма то ме, сам пред мет 
на у ке о ме ђу на род ним од но си ма ево лу и рао је у јед ну спе ци фич но 
и ја сни је из ра же ну, са др жај ни ју и ком пакт ни ју ма те ри ју.

За тим, иако је тај мо ме нат са др жан већ у прет ход ној кон ста-
та ци ји, тре ба по себ но ис та ћи ефе кат ево лу ци је ме ђу на род но прав-
ног ору жа ног су ко ба у прав цу свет ског и то тал ног ра та на по раст 
дру штве не и на уч не за ин те ре со ва но сти за зби ва ња на ме ђу на род-
ном пла ну. Тен ден ци ја раз во ја у том прав цу би ла је ви дљи ва већ 
по чет ком овог ве ка и про бле ми ра та и ми ра по ста ли су са став ни 
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део основ ног пи та ња на ци о нал не и оп ште људ ске ег зи стен ци је и 
про гре са. Ка сни ји раз вој је са мо по твр дио осно ва ност те пре о ку-
па ци је. Сто га су се у цен тру пр вих ак тив но сти ко је су во ди ле ства-
ра њу на у ке о ме ђу на род ним од но си ма на ла зи ла упра во та пи та ња 
— ра та и ми ра.

Нај зад, у то вре ме до стиг ну ти сте пен раз во ја дру штве них на-
у ка и, по себ но, па ра ле лан про цес фор ми ра ња мо дер не по ли тич ке 
на у ке, ство ри ли су по треб не усло ве за по ја ву и по сте пе ни раз вој 
ове но ве на уч не ди сци пли не. Овај мо ме нат, да се на у ка о ме ђу-
на род ним од но си ма по ја вљу је у усло ви ма ка да су срод не на уч не 
ди сци пли не би ле већ фор ми ра не од но сно до сти гле од ре ђен сте пен 
раз во ја, имао је и сво је дру ге, про прат не ефек те у том сми слу што 
је у овој по чет ној фа зи ја ко би ла из ра же на тен ден ци ја пре но ше-
ња кон це па та и ме то до ло шких по сту па ка по ме ну тих ди сци пли на 
(на ро чи то ме ђу на род но прав ног пра ва и ди пло мат ске исто ри је) на 
те рен ме ђу на род них од но са. Но, ово је са мо уз гред на на по ме на о 
ко јој ће ка сни је још би ти ре чи у кон тек сту идеј них ути ца ја ко ји ма 
је ова мла да ди сци пли на би ла из ло же на.

Мо гло би се још на по ме ну ти да су вр ло ве ро ват но и две Ха-
шке ми ров не кон фе рен ци је (1899. и 1907. го ди не) пред ста вља ле је-
дан од не по сред них фак то ра ства ра ња од го ва ра ју ће кли ме од но сно 
под сти ца ја ве ћем и спе ци фич ни јем ин те лек ту ал ном ан га жо ва њу 
на по љу ме ђу на род них од но са.

Све ово го во ри о на ста ја њу објек тив них и су бјек тив них усло-
ва, мо гућ но сти и под сти ца ја запо ја ву и раз вој на у ке о ме ђу на-
род ним од но си ма, с тим што је у тој ра ној фа зи ре зул тат њи хо вог 
де ло ва ња био ви ше у на го ве шта ју не го у оства ре њу, да би тек у 
сле де ћем пе ри о ду по сле пр вог свет ског ра та да љи раз вој из ра же-
них тен ден ци ја до вео до кон крет них ви до ва и ши рег про це са раз-
во ја ове на уч не ди сци пли не. Сто га по је ди ни пи сци чак за не ма ру ју 
ову фа зу и узи ма ју пе ри од из ме ђу два ра та као по че так раз во ја на-
у ке о ме ђу на род ним од но си ма. На ма се, ме ђу тим, чи ни да не тре ба 
за не ма ри ти ни то што се ма кар са мо у за мет ку по ја ви ло на том пла-
ну у пр вим де це ни ја ма XX ве ка, тим ви ше што по сто ји не сум њив 
кон ти ну и тет из ме ђу тих по ја ва и оних ка сни јих у пе ри о ду из ме ђу 
два ра та.

По че ци на у ке о ме ђу на род ним од но си ма обич но се ве зу ју за 
по ја ву од ре ђе них ин сти ту ци ја и пр вих мо но граф ских ра до ва из те 
обла сти. Го ди не 1910. осно ва на је у Њу јор ку Кар не ги је ва за ду жби-
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на за ме ђу на род них (Car ne gie J En dow ment for In ter na ti o nal Pe a ce), 
а убр зо за тим и Фон да ци ја за свет ски мир (World Pe a ce Fo un da tion) 
у Бо сто ну.

Ове ин сти ту ци је има ле су два основ на, ме ђу соб но те сно по-
ве за на ци ља: обез бе ђе ње и ја ча ње ме ђу на род ног ми ра, пре све га 
пу тем из на ла же ња но вих, ефи ка сних на чи на за мир но ре ша ва ње 
спо ро ва и уна пре ђе ње ме ђу на род не са рад ње ка ко у ин те ре су ми ра 
та ко и у ин те ре су оп ште до бро би ти. У сва ком слу ча ју, као што се 
и из са мих њи хо вих на зи ва ви ди, у цен тра па жње ових ин сти ту-
ци ја био је свет ски мир. Њи хо ва ак тив ност је пр вен стве но би ла 
усме ре на ка уна пре ђе њу ми ра у све ту. Ма да је у тој ак тив но сти 
би ла за сту пље на и ком по нен та про па ги ра ња иде је о свет ском, ми-
ру пу тем удру же не ме ђу на род не ак ци је, ипак је те жи ште њи хо ве 
ори јен та ци је би ло на раз ви ја њу на уч не ми сли у овој обла сти и то 
по ма га њем и сти му ли ра њем раз во ја од го ва ра ју ће на уч не пу бли ци-
сти ке као и ор га ни зо ва њем на уч них ску по ва. Циљ је био да се тим 
пу тем раз ви је и оја ча свест о зна ча ју и нео п ход но сти ми ра у све ту, 
као и да се ука же на кон крет не мо гућ но сти за по сти за ње та квог ме-
ђу на род но прав ног по рет ка у ко ме кон фликт ни ин те ре си и спо ро ви 
не ће до во ди ти до ра та.

Осим пу бли ка ци ја ко је су у том пе ри о ду об ја вље не под окри-
љем ове две ин сти ту ци је по себ но тре ба ис та ћи и оне Pa u la Re in-
scha »World Po li tics at the End of the Ni ne te enth Cen tury In flu en ced by 
the Ori en tal Si tu a tion« (1900) и »Pu blic In ter na ti o nal Uni ons« (1911), 
ко је не ки хро ни ча ри на у ке о ме ђу на род ним од но си ма сма тра ју пи-
о нир ским де ли ма у ли те ра ту ри из ове на уч не обла сти. Исто та ко 
се у том пе ри о ду по ја вљу је и књи га ен гле ског пи сца Nor ma na An-
gel la »The Gre at Il lu sion: A Study of the Re la tion of Mi li tary Po wer to 
Na ti o nal Advan ta ge« (1908), у ко јој он за сту па иде ју ме ђу на род но-
прав ног ми ра на осно ва ма ра ци о на ли стич ке фи ло зо фи је. Нај зад, 
да по ме не мо и књи ге Char le sa Ric he ta »Le passé de la gu er re et l'ave-
nir de la pa ix« (1907) и Le o nar da Wo ol fa »In ter na ti o nal Go vern ment« 
(1916).

За раз у ме ва ње основ них ка рак те ри сти ка ко је је на у ка о ме ђу-
на род ним од но си ма има ла ка ко у про це су свог фор ми ра ња. Ка сни-
је ва жно је има ти на уму чи ње ни цу да се она не са мо по ја ви ла 
већ и оства ри ла свој нај ши ри и нај пот пу ни ји раз вој у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма. Сто га су се у њој од ра жа ва ле по ли тич ка и 
идеј на ми сао те сре ди не. По себ но је ви дан ути цај аме рич ке по ли-
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тич ке фи ло зо фи је од но сно по ли тич ких на у ка, а у од ре ђе ном сми-
слу и ме ђу на род но прав не шко ле да тог раз до бља.

У мла дој по ли тич кој на у ци Аме ри ке кра јем XIX и по чет ком 
XX ве ка при сут ни су би ли оста ци и ути цај и при род но прав не шко-
ле и иде а ли стич ке фи ло зо фи је Кан та и Хе ге ла. Ме ђу тим, по себ на 
за јед нич ка ка рак те ри сти ка те по ли тич ке ми сли би ла је ње на ре
формистичка оријентација, ко ја је ву кла ко ре не из по ли тич ког 
ли бе ра ли зма XIX ве ка, а ко ји се ве ли ким де лом за сни вао на прет-
по став ка ма ра ци о на ли зма и исто риј ског де тер ми ни зма у сми слу 
ну жно сти стал не уз ла зне ли ни је про гре са ка ми ру, де мо кра ти ји и 
из о би љу. Су шти на ре фор ми стич ког прав ца је би ла у од ба ци ва њу 
ап стракт ног и књи шког при ла за из про шлог ве ка и у усме ра ва њу 
на уч не ми сли ка прак тич ној ре фор ми од но са у дру штву, тј. ка по-
бољ ша ва њу и уса вр ша ва њу дру штве них, еко ном ских и по ли тич-
ких ин сти ту ци ја.

На у ка о ме ђу на род ним од но си ма је у том сми слу де ли ла суд-
би ну по ли тич ких на у ка у це ли ни, ма да је она тр пе ла и дру ге спе ци-
фич не ути ца је, као што је ути цај ме ђу на род но прав них кон цеп ци ја 
и при ла за. Пре ма то ме, основ на ка рак те ри сти ка на у ке о ме ђу на-
род ним од но си ма на овом по чет ном ступ њу ње ног раз во ја је ње на 
ре фор ми стич ка ори јен та ци ја уна пред на зна че ном сми слу. Упро-
шће но го во ре ћи, ли ни ја раз ми шља ња ових пр вих пи са ца на по љу 
ме ђу на род них од но са би ла је сле де ћа: рат је очи глед но зло ко јег 
чо ве чан ство тре ба да се осло бо ди, а по што је чо век ра ци о нал но 
би ће основ но је — за оства ре ње ме ђу на род ног ми ра и са рад ње — 
да се раз ви је ње го ва свест (ти ме и ме ђу на род на свест) о то ме да 
је рат ира ци о нал на и ана хро нич на ствар, као и свест у су штин-
ској хар мо ни ји људ ских ин те ре са (сход но то ме и ин те ре са ме ђу 
др жа ва ма); осим то га, тре ба ство ри ти и уса вр ши ти ин стру мен те за 
обез бе ђе ње ми ра и уна пре ђе ње ме ђу на род не са рад ње, а то су пре 
све га пра во и ме ђу на род не ин сти ту ци је. Сход но то ме, по треб но је: 
раз ви ја ти ме ђу на род ну свест пу тем ши ре ња и уна пре ђе ња аде кват-
ног обра зо ва ња, ја ча ти ме ђу на род но пра во пу тем ње го ве ко ди фи-
ка ци је, ино ва ци је и оба ве зне сна ге, као и пу тем уса вр ша ва ња по-
сто је ћих и ства ра ња ши ро ке мре же но вих ме ђу на род них уста но ва 
(ме ђу на род не ор га ни за ци је, суд, ар би тра жа). Та ко ће људ ски ра зум 
мо ћи да пу тем пра ва и ин сти ту ци ја ели ми ни ше кон флик те и оства-
ри све стра ну са рад њу ме ђу на ро ди ма и др жа ва ма.8)

8) Ко ли ко се иде а ли стич ки по јед но ста вље но гле да ло на про блем ра та и ми ра, као и на 
уло гу на у ке о ме ђу на род ним од но си ма и од го ва ра ју ћих уста но ва упо сти за њу трај ног 
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Из ре че но га већ ја сно про из ла зи да се у пр вим тек сто ви ма ко-
ји обе ле жа ва ју по ја ву ли те ра ту ре о ме ђу на род ним од но си ма ни је 
ра ди ло о ана ли зи кон крет ног чи ње нич ног ма те ри ја ла из ове дру-
штве не обла сти, од но сно о ис тра жи ва њу су шти не тих по ја ва и 
утвр ђи ва њу њи хо вих узроч но-по сле дич них ве за и тен ден ци ја раз-
во ја, као ни о по ку ша ју те о рет ског уоп шта ва ња на ба зи ис тра жи-
вач ких ре зул та та, већ су основ ни циљ и свр ха да се из на ђу и раз-
ра де нај и де ал ни ја ре ше ња за уре ђе ње од но са ме ђу др жа ва ма. То 
су у су шти ни би ли ре цеп ти и ше ме ка ко да се оства ри по ста вље ни 
циљ ме ђу на род не, за јед ни це - свет ми ра и са рад ње. Све у све му, 
по ла зе ћи са ра ци о на ли стич ких прет по став ки, раз ра ђи ва на је јед на 
иде а ли стич ка ше ма са до ста пра ва а ма ло по ли тич ке ми сли. Ова 
свој ства ка рак те ри шу у ве ли кој ме ри на у ку о ме ђу на род ним од но-
си ма и у сле де ћој фа зи, на ро чи то у 1920-тим го ди на ма.

Zoran Milosavljevic
SUBJECTS OF INTERNATIONAL RELATIONS

Sum mary
Evenmore,Platonfoundthatthepoliticscanandmustbe
learnedforthecommongoodofthepoliticalcommunity.
Themainfieldofancientpoliticswasthepoliticalcommu
nity.Thatpsychologicalsenseofhigherprotectionwhen
wearewithsomeoneandwhensomeoneleadus,someone
whoknows theway,and thefirstwallof the foundation
isthefirstpoliticalcommunity.Livedexperienceofcom
munion in the familyand the tribecontributes toaman
toacceptsthepolisasapoliticalcommunity.Existential
necessityforcesthemtosurvive.
Theauthorofthistextwantstoemphasizetheimportance
inunderstandingthefunctioningofpoliticalcommunities
asakeyfactorintoday’smodernpoliticalspherepositi
oning, especially for small countries that apparently do
notbelongtotheleagueofsuperpowers,areintheform
oftransitionthatareoftenaconsequenceofthesame,or
mustbeadequatelyprepared to identifyactionofsuper
powers,aswellas readiness to respondpromptly in the

свет ског ми ра по ка зу ју и ове ре чи из пи сма ко је је Цар не гие упу тио чла но ви ма Са ве та 
(Thru ste es) сво је но во о сно ва не за ду жби не: »Ка да... рат бу де ели ми ни сан као не до сто-
јан ци ви ли зо ва них љу ди, чла но ви Са ве та це та да раз-мо три ти ко је је сле де ће нај ве ће 
зло или зла чи је би от кла ња ње — или ко ји би но ви по зи ти ван еле мент или еле мен ти 
ако се уне су, или под стак ну, или све за јед но — у нај ве ћој ме ри уна пре ди ли про грес, 
уз ди за ње и сре ћу чо ве ка, и та ко да ље из сто ле ћа у сто ле ће... мо ји чла но ви Са ве та ће ... 
од ре ди ти ка ко ће нај бо ље по мо ћи чо ве ку у ње го вом не по сред ном уз ла зном хо ду ка све 
ши рим ступ ње ви ма раз во ја. (YearBookfor 1911, Car ne gie En dow ment for In ter na ti o nal 
Pe a ce, Was hing ton D. C, 1912, p. 3).
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modernglobalpoliticalsystemandtofounditsplace.In
thisway, they fight for its existence, before all, the exi
stenceofitspeople.Inhisargument,theauthorshowsthe
creationofpoliticalcommunities,aswellastheneedfor
thedevelopmentofinternationallawandinternationalre
lations.Formoredetailedstudyof thepoliticalcommu
nityispayingattentiontotheimportanceofdiplomatichi
story,politicalaspectsofrelationsbetweencountries,the
importanceoftheinternationalcommunityasaregulator
ofworldpeaceandsuccessinit,appearinterdependence
andconnectionstatesandnations.
Keywords:Political community, international law, inter
nationalcommunity,diplomatichistory,interdependence,
state, society, social relations, people, alliances, sovere
ignty,sovereignty,legaldoctrines.
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