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Сажетак
Ме ђу нај ва жни је на чи не мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них 

спо ро ва спа да ју до бре услу ге и по сре до ва ње. У са вре ме ној прак си 
че сто је те шко на пра ви ти ја сну раз ли ку ме ђу њи ма. У оба слу ча ја 
ра ди се ин тер вен ци ји тре ће (не у трал не) стра не на по зив или ма кар 
уз са гла сност стра на у спо ру, са ци љем да им се по мог не да га са ме 
ре ше. У том сми слу мо гло би се чак ре ћи да се ту за пра во ра ди о 
са мо раз ли чи тим об ли ци ма од но сно раз ли чи том оби му и ин тен зи-
те ту по сре до ва ња. То и да је за пра во да се ова два на чи на мир ног 
ре ша ва ња спо ро ва раз ма тра ју за јед но, тим пре што се рет ко ја вља-
ју у чи стом об ли ку. Шта ви ше, чак и ако у по чет ној фа зи поч не као 
пру жа ње до брих услу га, ан га жо ва ње тре ће стра не ка сни је ско ро 
не из бе жно пре ра ста у не ки вид по сре до ва ња. Ипак, раз ли ка, ма кар 
на чел но, по сто ји.

Рад се ба ви до брим услу га ма и по сре до ва њем, раз ли ка ма ме-
ђу њи ма, не ким по себ ним об ли ци ма и раз ли ком у од но су на дру ге 
на чи не мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва
Кључ не ре чи: до бре услу ге, по сре до ва ње, мир но ре ша ва ње ме ђу на род-

них спо ро ва, ме ђу на род но пра во

Ме ђу нај ва жни је на чи не мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них 
спо ро ва спа да ју до бре услу ге и, по себ но, по сре до ва ње. У са вре-
ме ној прак си че сто је те шко на пра ви ти ја сну раз ли ку ме ђу њи ма.
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И за и ста, у оба слу ча ја ра ди се о ин тер вен ци ји тре ће (не у-
трал не) стра не на по зив или ма кар уз са гла сност стра на у спо ру,1) 
са ци љем да им се по мог не да га са ме ре ше.2)

У том сми слу мо гло би се чак ре ћи да се ту за пра во ра ди са-
мо о раз ли чи тим об ли ци ма од но сно раз ли чи том оби му и ин тен зи-
те ту по сре до ва ња, с тим што је у пр вом слу ча ју реч о по сре до ва њу 
у ши рем, а у дру гом у ужем сми слу. 

То и да је за пра во да се ова два на чи на мир ног ре ша ва ња 
спо ро ва раз ма тра ју за јед но, тим пре што се рет ко ја вља ју у чи стом 
об ли ку. По себ но, чак и ако у по чет ној фа зи поч не као пру жа ње 
до брих услу га, ан га жо ва ње тре ће стра не ка сни је ско ро не из бе жно 
пре ра ста у не ки вид по сре до ва ња.

Ипак, раз ли ка, ма кар на чел но, по сто ји.

1. ДО БРЕ УСЛУ ГЕ

Та ко се на зи ва оно сред ство мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них 
спо ро ва ко је се са сто ји у то ме да тре ћи, не при стра сни су бјект ко јег 
при хва та ју обе стра не у спо ру, на сто ји да их до ве де у кон такт, та ко 
да мо гу са ме из ме ђу се бе по сти ћи за до во ља ва ју ће ре ше ње.3) Стро-
го узев, чим успе да обез бе ди не по сред ну ко му ни ка ци ју из ме ђу 
стра на у спо ру, пру жа лац до брих услу га је за вр шио сво ју ми си ју.

У уло зи оно га ко вр ши до бре услу ге мо гу се на ћи ра зни су-
бјек ти - тре ћа др жа ва, не ко ли ко тре ћих др жа ва или не при стра сна 

1) Тре ће др жа ве има ју пра во да по ну де сво је до бре услу ге и по сре до ва ње. Ха шка кон-
вен ци ја о мир ном ре ша ва њу ме ђу на род них спо ро ва (1907) кон ста ту је у чл. 3. да ње не 
чла ни це „сма тра ју ко ри сним и по жељ ним да јед на или ви ше си ла из ван спо ра по сво јој 
ини ци ја ти ви по ну де, уко ли ко то при ли ке до пу шта ју, сво је до бре услу ге или по сре до ва-
ње др жа ва ма у спо ру“; да „пра во да по ну де сво је до бре услу ге или по сре до ва ње при па-
да си ла ма из ван спо ра чак и у то ку не при ја тељ ста ва“; те да „ни јед на стра на у спо ру не 
мо же вр ше ње овог пра ва сма тра ти ак том ко ји ни је при ја тељ ски“ (engl. un fri endly act).

2) Ако ни је до бро вољ но при хва ће но од стра не свих уче сни ка спо ра, ин си сти ра ње тре ће 
стра не да се уме ша у спор мо же су штин ски зна чи ти ин тер вен ци ју - не зва но ме ша ње у 
по сло ве дру гих и на ме та ње сво је во ље дру ги ма. Још дав но је при ме ће но: „Ди пло ма ти ја 
јед не ве ли ке си ле мо же пот пу но да кр сти ме ди ја ци јом пре ма др жа ва ма дру гог ре да оно 
што је у ства ри ин тер вен ци ја. Та ко, кад су, ве ли ке европ ске си ле, у ви ше ма хо ва, из ја-
вљи ва ле да би оне по ну ди ле сво је до бре услу ге из ме ђу Грч ке и Тур ске по во дом крит-
ско га или ма ке дон ско га пи та ња, оне су вр ши ле пра ву ин тер вен ци ју у спољ ну по ли ти ку 
две ју по ме ну тих др жа ва. При ти сак је још ја чи на кон гре си ма и кон фе рен ци ја ма, где се 
по не кад обра зу ју ко а ли ци је др жа ва ко је на ме ћу сво ју во љу.“ Moa Mar sel: Основ ни пој-
мо ви ме ђу на род ног јав ног пра ва, Ге ца Кон, Бе о град, 1925, стр. 247.

3) Ви ше о до брим услу га ма: Hand bo ok on the Pe a ce ful Set tle ment of Dis pu tes Bet we en Sta tes, 
Uni ted Na ti ons, New York, 1992, pp. 33-40; Probst Raymond R.: „Good Of fi ces“ in the Light 
of Swiss In ter na ti o nal Prac ti ce and Ex pe ri en ce, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, Dor drecht etc., 
1989; O’Do nog hue Aoife: „Good of fi ces: gra sping the pe a ce of law in con flict“, Le gal Stu di-
es, Vol. 34, 3/2014, pp. 469-496.
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ме ђу на род на ор га ни за ци ја, али исто та ко и ис так ну та лич ност ко-
ја ни је др жа вља нин не ке од стра на у спо ру.4) У да на шње вре ме, 
упо ре до са ја ча њем уло ге ме ђу на род них ор га ни за ци ја, све је ве ћи 
зна чај до брих услу га ко је вр ше нај ви ши функ ци о не ри тих ор га ни-
за ци ја, по себ но Ге не рал ни се кре тар УН. У прин ци пу, мо гу ће је да 
до бре услу ге исто вре ме но пру жа ви ше ра зних су бје ка та.

Ини ци ја ти ва за пру жа ње до брих услу га мо же по те ћи од са-
мих стра на у спо ру али и од тре ће др жа ве или дру гог од го ва ра ју-
ћег су бјек та, с тим што је та да по тре бан при ста нак обе ју стра на у 
спо ру.

Бли же гле да ју ћи, сми сао до брих услу га је да се стра не чи ји 
ме ђу соб ни од но си су из не ког раз ло га по себ но рђа ви (због те жи-
не спо ра од но сно кон флик та, због исто риј ског не при ја тељ ства и 
слич но) на ве ду да ус по ста ве не по сре дан кон такт, са иде јом да ће 
за тим сле ди ти ди пло мат ски пре го во ри, ар би тра жа или не ки дру ги 
на чин мир ног ре ша ва ња спо ра. У ту свр ху онај ко на се бе пре у зи-
ма вр ше ње до брих услу га на сто ји да одо бро во љи стра не у спо ру, 
пре но си по ру ке из ме ђу њих, на го ва ра их да при сту пе пре го во ри ма, 
ука зу је на штет не по сле ди це ко је про ис ти чу из по сто ја ња спо ра и 
слич но. Он, ме ђу тим, не уче ству је у са мом ре ше њу спо ра – оно 
оста је у пот пу но сти у ру ка ма стра на у спо ру.

На тај на чин, основ ни еле мен ти до брих услу га су:
 – уче шће тре ће, не при стра сне стра не;
 – тре ћа стра на мо же са ма да се по ну ди или мо же би ти по-

зва на, али сва ка ко мо ра би ти при хва ће на од обе ју стра на 
у спо ру;

 – тре ћа стра на на сто ји да при бли жи стра не у спо ру, али са-
ма не уче ству је у ре ше њу спо ра (не из но си сво је пред ло-
ге, не до но си од лу ке и слич но);

 – до бре услу ге се нај че шће вр ше дис крет но, без пу бли ци-
те та;

 – у слу ча ју успе ха, ре зул тат се огле да у при бли жа ва њу 
стра на у спо ру. Стро го узев, сам спор се у су штин ском 
сми слу ова ко не ре ша ва, већ се са мо ства ра ју прет по став-
ке да се тра га ње за ре ше њем на ста ви дру гим сред стви ма 
(не по сред ни пре го во ри, по сре до ва ње итд.).

Ма да их је те шко раз ли ко ва ти од по сре до ва ња, са ко јим се 
че сто пре пли ћу, до бре услу ге сре ћу се и у са вре ме ној прак си, би-

4) За пра во у прак си су до бре услу ге че сто вр ши ли упра во углед ни по је дин ци, по себ но ше-
фо ви тре ћих др жа ва. По ред оста лог, пред сед ник САД Ру звелт је на тај на чин до при нео 
за кљу че њу уго во ра о ми ру из ме ђу Ру си је и Ја па на (у Пор тсмун ду, САД, 1905).
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ло да их пру жа ју по је ди не др жа ве,5) би ло УН и дру ге ме ђу на род не 
ор га ни за ци је.6)

2. ПО СРЕ ДО ВА ЊЕ

Овај по сту пак мир ног ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва са-
сто ји се у то ме да су бјект ко ји ни је упле тен у спор (по сред ник, 
тре ћа стра на), пред у зи ма од ре ђе не ак тив не ко ра ке (пред ло зи, са ве-
ти, су ге сти је, при мед бе, на го ва ра ње, пре но ше ње зах те ва од но сно 
од го во ра дру гој стра ни, ру ко во ђе ње пре го во ри ма и сл.) ка ко би у 
ци љу по сти за ња спо ра зум ног ре ше ња, при бли жио стра не у спо ру 
и омо гу ћио за по чи ња ње и успе шан ток не по сред них пре го во ра ме-
ђу њи ма од но сно по сти за ње ко нач ног спо ра зу ма о ре ше њу спо ра.7)

5) Та ко нпр. до бре услу ге САД у спо ру из ме ђу Фран цу ске и Тај лан да (1946), Швај цар ске 
у су ко бу Фран цу ске и Ал жи ра (1960-1962), СССР у спо ру из ме ђу Ин ди је и Па ки ста на 
око Ка шми ра (1965) итд.

 При ме ра ра ди, ка да је по ста ло ја сно да се ору жа на бор ба ал жир ског на ро да за осло бо-
ђе ње од фран цу ске ко ло ни јал не вла сти бли жи по бе до но сном кра ју, пред став ник Ал-
жир ског фрон та за на ци о нал но осло бо ђе ње обра тио се швај цар ском ам ба са до ру у Ри му, 
Оли ве ру Лон гу, и за тра жио од ње га да ус по ста ви кон такт са фран цу ским зва нич ни ци ма 
ра ди за по чи ња ња пре го во ра о мир ном ре ше њу су ко ба. Лонг, ина че ду го го ди шњи лич-
ни при ја тељ фран цу ског ми ни стра ино стра них по сло ва, за тра жио је и до био одо бре ње 
свог ми ни стра спољ них по сло ва, те је од мах кон так ти рао фран цу ског ми ни стра. Овај је 
са ини ци ја ти вом упо знао фран цу ског пред сед ни ка де Го ла, ко ји је при хва тио пре го во ре 
и за хва лио се Швај цар ској на по мо ћи. Ти ме се уло га Швај цар ске ни је за вр ши ла. Она је 
на ста ви ла да на раз не на чи не до при но си пре го во ри ма из ме ђу две стра не, прем да са ма 
ни је у њи ма уче ство ва ла. Пр ви са ста нак фран цу ске и ал жир ске де ле га ци је одр жан је у 
Лу цер ну, у Швај цар ској. Пре го во ри (1961-1962) су да ље во ђе ни у Еви ја ну и Лу гри ну, на 
фран цу ској стра ни Же нев ског је зе ра, с тим да је ал жир ска де ле га ци ја би ла сме ште на на 
те ри то ри ји Швај цар ске, ко ја се чи та во вре ме ста ра ла о ње ној без бед но сти и пре во зу, о 
обез бе ђе њу по треб них сред ста ва ко му ни ка ци је за ње не по тре бе и слич но. Све то до при-
не ло је да се пре го во ри успе шно за вр ше спо ра зу мом из Еви ја на (1962) из ме ђу Фран цу-
ске и при вре ме не вла де Ал жир ске Ре пу бли ке, ко ји је зна чио при зна ва ње не за ви сно сти 
Ал жи ра. Fischer Tho mas: Swit zer land’s Good Of fi ces: A Chan ging Con cept, 1945-2002, Bel-
tra ge, Nr. 37, Cen ter for In ter na ti o nal Stu di es, Zu rich, De zem ber 2002, pp. 16-17.

 Са дру ге стра не, про пао је по ку шај Швај цар ске да до брим услу га ма до при не се ре ше њу 
бри тан ско-ар ген тин ског спо ра око Фо кланд ских остр ва, пу тем ор га ни зо ва ња у Бер ну 
1984. не фор мал ног са стан ка де ле га ци ја две ју др жа ва. Ibid, pp. 18.

6) По ред оста лог, до бре услу ге УН за ре ше ње ин до не жан ске кри зе (1947), за ре ше ње 
фран цу ско-ту ни жан ске кри зе (1958), за по сти за ње спо ра зу ма из ме ђу Тај лан да и Кам бо-
џе (1960), за ре ше ње ма ла зиј ско-ин до не жан ског пи та ња (1963-1966), за ре ше ње па ле-
стин ске кри зе (1966) итд. Hand bo ok on the Pe a ce ful Set tle ment of Dis pu tes Bet we en Sta tes, 
op. cit., pp. 37-39. Као при мер то га ка ко из гле да ју до бре услу ге Ге не рал ног се кре та ра 
мо гу по слу жи ти ње го ви из ве шта ји о та квој ми си ји на Ки пру од 1998. Re ports of the 
Se ce re tary-Ge ne ral on His Mis sion of Good Of fi ces on Cyprus, http://www.un.org/en/pe a ce-
ke e ping/mis si ons/un ficyp/rep_mgo.shtml. 29/3/2015.

7) Ви ше о по сре до ва њу као на чи ну ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва (хро но ло шким ре-
дом): Hand bo ok on the Pe a ce ful Set tle ment of Dis pu tes Bet we en Sta tes, op. cit., pp. 40-45; 
Prin cen Tho mas: In ter me di a ri es in In ter na ti o nal Con flict,  Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce-
ton, 1992; Ber co vitch Ja cob (ed.): Re sol ving In ter na ti o nal Con flicts – The The ory and Prac-
ti ce of Me di a tion, Lynne Ri en ner Pu blis hers, Bo ul der, 1996; Gre en berg Me la nie C., Bar ton 
John H., McGu in ness Mar ga ret E. (eds.): Words Over War: Me di a tion and Ar bi tra tion to 
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До по сре до ва ња мо же до ћи на по зив јед не или обе стра не у 
спо ру, али и на ини ци ја ти ву са мог по сред ни ка, па чак и не ког тре-
ћег су бјек та.8) У сва ком слу ча ју, услов је да су обе стра не при хва-
ти ле по сре до ва ње.9)

У уло зи по сред ни ка мо гу се по ја ви ти тре ће др жа ве, ме ђу-
на род не ор га ни за ци је, али и ис так ну ти по је дин ци ко је ува жа ва-
ју обе стра не. Мо гу ће је и да сук це сив но (је дан за дру гим) или 
исто вре ме но по сре ду је ви ше ра зних су бје ка та,10) као што је мо гу ће 
да по сре ду је и ко лек тив но те ло (не ка вр ста ко ми си је).11) У не ким 
слу ча је ви ма су ра ди по сре до ва ња са зи ва не и по себ не ме ђу на род-
не кон фе рен ци је, по себ но по сле за вр шет ка ве ли ких ра то ва, ра ди 
пре го ва ра ња и за кљу че ња уго во ра о ми ру.12)

Pre vent De adly Con flict, Row man & Lit tle fi eld Pu blis hers, Lan ham etc., 2000; Mer rills J.G.: 
In ter na ti o nal Dis pu te Set tle ment, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2005, pp. 28-44; 
Lanz Da vid, Wählisch Mar tin, Kir chhoff Lars, Si eg fried Mat thi as: Eva lu a ti ong Pe a ce Me di-
a tion, Ini ti a ti ve for Pe a ce bu il ding, Brus sels, 2008; Ber ko vitch Ja kob: The ory and Prac ti ce of 
Me di a tion, Ro u tled ge, New York, 2011; Ber ko vitch Ja kob, Jac kson Ric hard: Con flict Re so-
lu tion in the Twenty-first Cen tury: Prin ci ples, Met hods, and Ap pro ac hes, Uni ver sity of Mic-
hi gan, Mic hi gan, 2012, pp. 33-46; Gre ig Mic hael J., Di ehl Paul F.: In ter na ti o nal Me di a tion, 
Po lity Press, Cam brid ge 2012. Ta ko đe: Strenghthe ning the ro le of me di a tion in the pe a ce ful 
set tle ment of dis pu tes, con flict pre ven tion and re so lu tin, Re port of the Sec re tary-Ge ne ral, Uni-
ted Na ti ons, A/66/811, 25 Ju ne 2012, http://pe a ce ma ker.un.org/si tes/pe a ce ma ker.un.org/fi les/
SGRe port_Streng hte ningthe Ro le of Me di a tion_A66811.pdf, 29/3/2015.

8) Ини ци ја ти ва и од го вор на њу обич но се да ју на по вер љив на чин, ди пло мат ским ка на ли-
ма, да у слу ча ју евен ту ал ног од би ја ња не би би ло по вре ђе но ни чи је до сто јан ство. Та кав 
не при ја тан слу чај до го дио се за вре ме тур ско-си риј ске кри зе (1957) ка да се са у диј ски 
краљ Са уд по ну дио да по сре ду је, што је Тур ска при хва ти ла, али је за то Си ри ја од би ла.

9) Мо ти ви по сред ни ка мо гу би ти ве о ма раз ли чи ти – то мо же би ти искре на бри га за очу-
ва ње ми ра, али исто та ко мо гу би ти и по ри ви лич не, па и се бич не при ро де. По себ но, 
ни је исто ка да по сре до ва ње ну ди по је ди нац (нпр. не ки др жав ник) или др жа ва од но сно 
ме ђу на род на ор га ни за ци ја. Та ко ђе, и раз ло зи због ко јих стра на у спо ру при хва та по сре-
до ва ње мо гу, за ви сно од слу ча ја, би ти ве о ма раз ли чи ти.

10) Та ко нпр. у вре ме ра та из ме ђу Ира ка и Ира на (1980-1988), у пе ри о ду 1981-1982. по сре-
до ва ли су, исти на без у спе шно, Ује ди ње не на ци је, Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен ци-
је, др жа ве ко је су пред ста вља ле По крет не свр ста них и Ал жир. Gre ig Mic hael J., Di ehl 
Paul F.: op. cit., pp. 138.

11) Је дан од нај бо љих при ме ра из прак се је спор из ме ђу Па ра гва ја и Бо ли ви је, око ни зи је 
Гран Ча ко ко ји се на ро чи то за о штрио кра јем 20-их го ди на XX ве ка, ка да су се по ја ви-
ле прет по став ке да се ту кри ју ве ли ка на ла зи шта наф те. У на сто ја њу да се спор ре ши 
мир ним пу тем у ви ше на вра та по сре до ва ле су или ну ди ле до бре услу ге и по сре до ва ње 
по је ди не др жа ве по је ди нач но (Ар ген ти на и Уру гвај), од ре ђе не зе мље за јед но (Ко лум-
би ја и Пе ру од но сно Ар ген ти на, Бра зил и САД) па чак и по себ на Ко ми си ја не у трал них 
др жа ва (Ар ген ти на, Бра зил, Чи ле, Пе ру). Ипак, то ни је по мо гло и на кра ју је до шло до 
ра та (Рат за Ча ко, 1932-1935) ко ји је био не са мо пр ви ору жа ни су коб из ме ђу чла ни ца 
Дру штва на ро да, већ и нај кр ва ви ји рат у Ју жној Аме ри ци у XX ве ку (око 100.000 мр-
твих). За вр шен је уз овај пут успе шно по сре до ва ње Ар ген ти не, Бра зи ла, Чи леа, Пе руа, 
САД и Уру гва ја (1935-1937). Ви ше: Kain Ro nald Stu art: „The Cha co Dis pu te and the Pe a ce 
System“, Po li ti cal Sci en ce Qu ar terly, Vol. 50, No. 3, pp. 321-342; Ro ut Le slie B. Jr.: Po li tics 
of the Cha co Pe a ce Con fe ren ce 1935-1939, Uni ver sity of Te xas, Austin & Lon don, 2014.

12)  Јед на од нај ва жни јих ме ђу на род них кон фе рен ци ја из но ви је исто ри је на ко јој су во ђе ни 
пре го во ри уз по сред нич ку уло гу де ла уче сни ца, био је Бер лин ски кон грес (1878). То је 
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У на ше вре ме у уло зи по сред ни ка че сто су се по ја вљи ва ле 
Ује ди ње не на ци је (на ро чи то Са вет без бед но сти и Ге не рал ни се-
кре тар) али и не ке ре ги о нал не ме ђу на род не ор га ни за ци је.

По што се по сре до ва ње обич но на до ве зу је на до бре услу ге, 
у та квим слу ча је ви ма нај че шће исти су бјект ко ји је пру жио до-
бре услу ге на ста вља да по ма же из на ла же ње мир ног ре ше ња, та ко 
што по сле до во ђе ња стра на у кон такт по чи ње да по сре ду је ме ђу 
њи ма.13) Ипак, не мо ра би ти та ко. Оно ме ко је по сти гао успех са 
до брим услу га ма мо же се у уло зи по сред ни ка при кљу чи ти још не-
ки су бјект (за јед нич ко по сре до ва ње), као што мо же и да га са свим 
за ме ни. Та ко на при мер у спо ру из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и Ар-
ген ти не око Фо кланд ских остр ва 1982. две стра не су пр во при хва-
ти ле до бре услу ге Ге не рал ног се кре та ра УН, а за тим по сре до ва ње 
САД.14)

По сре до ва ње има ка рак тер са ве та и не оба ве зу је стра не у 
спо ру. По сред ник не ре ша ва спор ни ти мо же да на ме ће сво ју во љу. 
Ње го ва уло га је да са ве ти ма, пред ло зи ма и слич но по мог не од но-
сним стра на ма да са ме ре ше спор.15)

био скуп та да шњих ве ли ких си ла, са зван ра ди ре ви зи је Сан сте фан ског уго во ра (1878) 
ко јим је Ру си ја, по ми шље њу дру гих си ла, сте кла су ви ше ве ли ки ути цај на Бал ка ну. У 
си ту а ци ји ка да је Бри та ни ја за пре ти ла ра том про тив Ру си је ако се Сан сте фан ски уго вор 
не из ме ни, не мач ки кан це лар Би змарк са звао је кон грес, на ко ме су усво је на ком про-
ми сна ре ше ња ко ја ни су за до во љи ла ни ко га, али су за из ве сно вре ме јам чи ла мир у 
Евро пи. Су штин ски гле да но, Кон грес је по де лио Тур ску им пе ри ју, с тим што је ве ли ки 
плен при пао Бри та ни ји и Аустро-Угар ској. На о ко, Не мач ка, ко ја ни је има ла ин те ре се 
на Бал ка ну, би ла је иде а лан по сред ник. Ме ђу тим, она је и те ка ко има ла сво ју ра чу ни-
цу - за о штра ва њем од но са из ме ђу Ру си је, с јед не и Бри та ни је и Аустро-Угар ске с дру ге 
стра не, и ства ра њем не ста бил не си ту а ци је на Бал ка ну, ко ји је ис цеп кан на не ко ли ко 
не ја ких др жа ви ца, спре чи ла је ства ра ње ан ти не мач ке ко а ли ци је ко је је би ло у из гле ду.

13) Та ко је нпр. Ал жир 1980. пру жио до бре услу ге, а за тим и по сре до вао ра ди пре ва зи ла же-
ња озбиљ ног спо ра та лач ке кри зе из ме ђу САД и Ира на.

14) Ге не рал ни се кре тар је био укљу чен за то што је ин ва зи ја Фо клан да већ би ла осу ђе на од 
стра не Са ве та без бед но сти, као и због ре ше но сти чла ни ца УН да спре че да љи ору жа-
ни су коб. Са дру ге стра не САД су би ле за бри ну те да би спор из ме ђу јед не од во де ћих 
чла ни ца НА ТО и јед не од во де ћих чла ни ца Ор га ни за ци је аме рич ких др жа ва мо гао да 
до ве де до по ла ри за ци је са ве зни ка САД, јер би их при ну дио да се опре де ле за јед ну од 
стра на. Mer rills J.G.: op. cit., pp. 29-30.

15) Ха шка кон вен ци ја о мир ном ре ша ва њу ме ђу на род них спо ро ва (1907) пред ви ђа у чл. 8. 
је дан за ни мљив об лик по сре до ва ња, ко ји са ма на зи ва по себ ним (engl. spe cial me di a tion). 
Он се са сто ји у то ме да у слу ча ју озбиљ ног спо ра ко ји угро жа ва мир, сва ка др жа ва у 
спо ру би ра по јед ну си лу ко јој по ве ра ва ми си ју да уђе у не по сред не од но се са си лом 
ко ја пред ста вља дру гу стра ну. За вре ме тра ја ња тог ман да та чи ји рок, осим ако је уго-
во ре но дру га чи је, не мо же би ти ду жи од 30 да на, др жа ве у спо ру пре ки да ју сва ко не по-
сред но оп ште ње о спо ру ко ји се сма тра по ве ре ним ис кљу чи во по сред нич ким си ла ма. 
Овај ме тод, ко ји је очи то сми шљен са ци љем да се обез бе ди да се стра сти охла де, а из-
на ла же ње пра вич ног ре ше ња пре пу сти стра на ма ко је де лу ју у до број ве ри и ра ци о нал но 
(јер ни су не по сред но за ин те ре со ва не) ни је ме ђу тим за жи вео у прак си.
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Прем да има до ста слич но сти са до брим услу га ма (уче шће 
тре ће стра не, не мо гућ ност на ме та ња оба ве зног ре ше ња итд.) по-
сре до ва ње се, стро го го во ре ћи, од њих до вољ но ја сно раз ли ку је. 
Основ на раз ли ка је у то ме што је уче шће тре ће стра не мно го из ра-
же ни је и кре а тив ни је. Код по сре до ва ња она не по сред но уче ству је 
у пре го во ри ма од но сно дру гим кон так ти ма стра на у спо ру, из но си 
сво је пред ло ге, са ве те, пре по ру ке и ко мен та ре; кри ти ку је пре го ва-
рач ке по зи ци је стра на у спо ру и убе ђу је их да при ста ну на уступ ке; 
по ма же стра на ма у спо ру да „са чу ва ју образ“; при хва та уло гу све-
до ка, ту ма ча или га ран та по стиг ну тог; и слич но.16)

И по ред то га, у са вре ме ној прак си углав ном је не ста ла раз-
ли ка из ме ђу по сре до ва ња и до брих услу га, за то што су се до бре 
услу ге уто пи ле у по сре до ва ње. Тре ћа стра на по пра ви лу од са мог 
по чет ка игра ак тив ну уло гу, на сто је ћи не са мо да при бли жи стра не 
у спо ру, већ и да по мог не што бр же из на ла же ње за све при хва тљи-
вог ре ше ња. Чак и у оним слу ча је ви ма ко ји по чи њу као кла сич но 
пру жа ње до брих услу га, тре ћа стра на ско ро без из у зет ка на ста вља 
да по ма же у тра же њу мир ног ре ше ња и на кон што је обез бе ди-
ла не по сре дан ме ђу соб ни кон такт стра на у спо ру, тим пре што је 
бе ле же ћи успех у том, пр вом ко ра ку, до ка за ла сво ју спо соб ност и 
по у зда ност и ти ме за слу жи ла још ве ће по ве ре ње.

На тај на чин, до бре услу ге ко је је и ина че углав ном те шко, 
па и не ра ци о нал но одво ји ти од по сре до ва ња, у прак си су из гу би ле 
не ка да шњи зна чај, пре тво рив ши се у вид по сре до ва ња. Уоста лом, 
и По ве ља УН у чл. 33. на во де ћи нај ва жни је на чи не мир ног ре ша-
ва ња спо ро ва по ми ње са мо по сре до ва ње, а не (по себ но) и до бре 
услу ге.

По сре до ва ње је по зна то од пам ти ве ка, што је и ра зу мљи во, 
ка да се има у ви ду да је у пи та њу ре ла тив но јед но став на и јеф ти-
на тех ни ка ко ја мо же да да зна чај не ре зул та те. И про ста ло ги ка 
и са чу ва ни исто риј ски спо ме ни ци го во ре о то ме да су овом на чи-
ну ре ша ва ња спо ро ва при бе га ва ли још древ ни на ро ди – Егип ћа ни, 
Фе ни ча ни, Ва ви лон ци, Ки не зи, Ин ду си, Гр ци, Ри мља ни и дру ги.17)

16) Ви ше о функ ци ја ма по сред ни ка: Ко ва че вић Жи во рад: Ме ђу на род но пре го ва ра ње, Ал ба-
трос плус, Бе о град, 2010, стр. 100-112.

17) По ред оста лог, у хе лен ском све ту у уло зи по сред ни ка по себ но че сто су се по ја вљи ва ли 
вла да ри Ро до са (Ро дос ни је уче ство вао у по ли тич ким са ве зи ма, па је то јам чи ло ње-
го ву објек тив ност). Кон крет не при ме ре по сред нич ких ми си ја у Ста рој Грч кој ви ди у: 
Ми ти на С.И.: „Фор мы ме жду на род но го су до про и звод ства в эл ли ни сти че скую эпо ху“, 
у: Збор ник ра до ва са на уч не кон фе рен ци је Функ ци о ни са ње прав ног си сте ма Ре пу бли ке 
Ср би је, Ниш, 18. Мај 2006, изд. Прав ни фа кул тет у Ни шу, Ниш 2006, стр. 145-153.
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Но ви ја исто ри ја по зна је мно го при ме ра у ко ји ма је по сре до-
ва ње уро ди ло пло дом,18) али и оних у ко ји ма по ну да за по сре до ва-
ње ни је при хва ће на.19)

У не ким слу ча је ви ма стра не у спо ру су се устру ча ва ле да ре-
ше ње по тра же у по сре до ва њу тре ће га (по себ но ако је у пи та њу би-
ла ве ли ка си ла ко ја се са ма по ну ди ла као по сред ник) пла ше ћи се, 
че сто са свим оправ да но, да оно мо же да се из ро ди у ин тер вен ци ју, 
тј. на ме та ње ре ше ња ко ја су од раз ин те ре са зе мље ко ја се по ну ди ла 
као по сред ник, на ште ту јед не или обе стра не у спо ру. Ова зеб ња 
је из ра зу мљи вих раз ло га увек би ла ма ње из ра же на ка да се ра ди-
ло о ко лек тив ним по сре до ва њи ма20) или ка да су ра ди по сре до ва ња 
са зи ва ни ме ђу на род ни кон гре си од но сно кон фе рен ци је, уз уче шће 
ве ћег бро ја др жа ва.

18)  По ред оста лог, 1866. На по ле он III је сво јим по сре до ва њем ус пео да по мог не за кљу че ње 
ми ра из ме ђу Аустри је и Пру ске; Аустри ја је 1867. успе шно по сре до ва ла у спо ру из ме ђу 
Фран цу ске и Пру ске око Лук сем бур га; САД су 1882. по сре до ва ле из ме ђу Бо ли ви је и Чи-
леа; па па Лав XI II је 1885. успе шно по сре до вао у спо ру из ме ђу Не мач ке и Шпа ни је око 
Ка ро лин ских остр ва; европ ске си ле су 1897. сво јим по сре до ва ње до ве ле до окон ча ња 
ра та из ме ђу Грч ке и Тур ске; по сре до ва ње Фран цу ске спре чи ло је рат из ме ђу Ру си је и 
Ве ли ке Бри та ни је по во дом ин ци ден та До џер Банк (1904) и омо гу ћи ло да се спор мир но 
ре ши по сред ством ме ђу на род не ис тра жне ко ми си је; за хва љу ју ћи по сре до ва њу пред-
сед ни ка САД Те о до ра Ру звел та окон чан је 1905. ру ско-ја пан ски рат; итд. Но ва ко вић 
Ми ле та: Осно ви ме ђу на род но га јав но га пра ва, књи га II, без име на из да ва ча, Бе о град, 
1938, стр. 131.

 Успе шних по сре до ва ња има и у на ше вре ме. По ред оста лог, Со вјет ски Са вез је по сре до-
вао 1965. ра ди пре ки да гра нич ног су ко ба из ме ђу Ин ди је и Ки не и 1966. у спо ру из ме ђу 
Ин ди је и Па ки ста на; Ал жир је по сре до вао 1975. у спо ру из ме ђу Ира на и Ира ка; за хва-
љу ју ћи по сре до ва њу Ал жи ра ре ше на је 1980. та лач ка кри за из ме ђу САД и Ира на; САД 
су по сре до ва ле 1982. у су ко бу из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и Ар ген ти не око Фо кланд ских 
остр ва; раз не др жа ве су са про мен љи вим ре зул та том по сре до ва ле за вре ме кри зе и ра то-
ва на про сто ри ма бив ше СФР Ју го сла ви је (1990-1999. и ка сни је) итд. Исто вре ме но, Ује-
ди ње не на ци је су на раз не на чи не и са раз ли чи тим успе хом по сре до ва ле у Па ле сти ни 
(1948), у Ка шми ру (1950), у спо ру из ме ђу Тај лан да и Кам бо џе (1958), у За пад ном Ири-
ја ну (1962), у Бу ра и ми ју (1963) на Ки пру (1964), у Му ска ту (1965), Је ме ну (1963-1965), 
Ба хре и ну (1969-1970), За лив ском ра ту (1980-1988), Ав га ни ста ну (од 1981), су ко би ма на 
про сто ри ма бив шег Со вјет ског Са ве та и бив ше СФР Ју го сла ви је (90-их го ди на XX ве ка 
и ка сни је). Ви ше: Mer rills J.G: op. cit., pp. 29-36; Lu ard Evan: Con flict and Pe a ce in the 
Mo dern In ter na ti o nal System, Sta te Uni ver sity of New York Press, New York, 1988, p. 301.

19) Би ло је, раз у ме се, и слу ча је ва не у спе шног по сре до ва ња. По ред оста лог, пред из би ја ње 
фран цу ско-пру ског ра та (1870-1871) Бри та ни ја се по ну ди ла да по сре ду је у ци љу мир-
ног ре ше ња, али је Фран цу ска то од би ла; и по ред ве ли ког тру да, па па и ве ли ке европ ске 
си ле ни су ус пе ли да спре че шпан ско-аме рич ки рат (1898); Тур ска је без у спе шно тра-
жи ла по сре до ва ње 1877. (у спо ру с Ру си јом) и 1911. (у спо ру са Ита ли јом) и мо ра ла је 
да се су о чи са про тив ни ци ма на бој ном по љу; Бри та ни ја је 1914. уза луд но по ку ша ла 
да по сре до ва њем спре чи су ко бе ко ји су убр зо пре ра сли у Пр ви свет ски рат. Но ва ко вић 
Ми ле та:  op. cit., стр. 128, 131.

20) Нпр. по сре до ва ње Ар ген ти не, Бра зи ла, Чи леа, Пе руа, САД и Уру гва ја ра ди за кљу че ња 
ми ра из ме ђу Бо ли ви је и Па ра гва ја (1935–1937); по сре до ва ње Ал жи ра, Ира ка, Ку вај та, 
Па ле стин ске осло бо ди лач ке ор га ни за ци је и То гоа у окон ча њу крат ко трај ног су ко ба из-
ме ђу Егип та и Ли би је (1977); и др.
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По сре до ва ње је је дан од нај че шћих и нај е фи ка сни јих на чи на 
мир ног ре ша ва ња спо ро ва и у на ше вре ме.21) У мно гим слу ча је ви-
ма по ку ша но је ви ше по сре до ва ња, од стра не ра зних су бје ка та та ко 
да се по сре до ва ње че сто ја вља не као јед но крат ни на пор већ као 
јед на вр ста про це са са ста вље ног од не ко ли ко фа за.22)

У но ви јој прак си, по сре до ва ње се све ви ше по ве ра ва ме ђу-
на род ним ор га ни за ци ја ма тј. њи хо вим нај ви шим функ ци о не ри ма, 
чи ме не са мо да се јам чи не при стра сност већ се исто вре ме но обез-
бе ђу је и по треб на струч ност и опе ра тив ност, па чак и не ка вр ста, 
услов но ре че но, при ти ска на стра не у спо ру да га што пре ре ше. 

По ред оста лог, Ује ди ње не на ци је су по сре до ва ле у ни зу су-
ко ба и спо ро ва у све ту, при че му је и сам Ге не рал ни се кре тар УН 
мно го пу та успе шно од и грао уло гу по сред ни ка.23)

По себ но ве ли ки успех има ле су од ре ђе не ре ги о нал не ор га-
ни за ци је.

У Евро пи су на ро чи то ва жне по сред нич ке уло ге ОЕБС, Са-
ве та Евро пе и Европ ске уни је. По ред оста лог, ОЕБС је по сре до вао 
у мно гим спо ро ви ма и кри за ма у Евро пи и дру гим под руч ји ма за 
ко је је над ле жан.24)

У уло зи по сред ни ка ја вља ле су се и ја вља ју и дру ге ре ги о-
нал не ор га ни за ци је, те ла и по кре ти, као нпр. Ор га ни за ци ја аме рич-
ких др жа ва, Ор га ни за ци ја африч ког је дин ства (ка сни је пре ра сла у 
Африч ку уни ју), Арап ска ли га, Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен-
ци је (ка сни је пре и ме но ва на у Ор га ни за ци ју ислам ске са рад ње), 
Удру же ње зе ма ља ју го и сточ не Ази је (АСЕ АН), Са вет за са рад њу 

21) Уоста лом, твр ди се да је у 310 ре ги стро ва них ме ђу на род них кон фли ка та из ме ђу 1945. и 
1975. чак 255 пу та до шло до зва нич ног по сре до ва ња тре ће стра не. Prin cen Tho mas.: op. 
cit., p. 5.

22) Не ки ауто ри ну де раз не ста ти сти ке ко је, чак и ако ни су са свим пре ци зне, сва ка ко су 
за ни мљи ве. По ред оста лог, пре ма њи ма ис па да да је у су ко бу из ме ђу Изра е ла и Си ри је 
(1981-1994) по сре до ва но 41 пут; у гра нич ном су ко бу из ме ђу Ма ли ја и Гор ње Вол те/
Бур ки не Фа со (1975-1998) 56 пу та; у су ко бу из ме ђу Изра е ла и Ли ба на (1984-1999) 65 
пу та; у спо ру по во дом та лач ке кри зе из ме ђу Ира на и САД (1981-1999) 79 пу та; у су ко бу 
из ме ђу Ма ро ка и Ма у ри та ни је око За пад не Са ха ре (1975-1990) 80 пу та; у су ко бу из ме ђу 
Ан го ле и Ју жне Афри ке (ин тер вен ци ја и гра ђан ски рат, 1975-1999) 99 пу та; а у ра ту из-
ме ђу Гру зи је и Ју жне Осе ти је (Аб ха зиј ски се це о ни стич ки рат, 1991-1998) чак 274 пу та. 
Gre ig Mic hael J., Di ehl Paul F.: op. cit., pp. 195-202.

23) Ви ше: Skjelsbæk Kjell, Fer mann Gun nar: „The UN Sec re tary-Ge ne ral and the Me di a tion of 
In ter na ti o nal Dis pu tes“, in: Ber co vitch Ja cob (ed.); Re sol ving In ter na ti o nal Con flicts – The 
The ory and Prac ti ce of Me di a tion op. cit., pp. 75-105; Mer rills J.G.: op. cit., pp. 28-31.

24) Ви ше, уклу чу ју ћи и кон крет не при ме ре ви ди: OSCE Mec ha nisms & Pro ce du res, OSCE 
2011, 28-37; Me di a tion and Di a lo gue Fa ci li a tion in the OSCE, Re fe ren ce Gu i de, OSCE, 
2014.
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Пер сиј ског за ли ва, По крет не свр ста них итд. У мно гим слу ча је ви-
ма ове ор га ни за ци је по сре ду ју за јед но Ује ди ње ним на ци ја ма.25)

То, ме ђу тим, не зна чи да је на пу ште но по сре до ва ње у ли цу 
не ке по је ди нач не др жа ве и то не ну жно увек ве ли ке си ле.26)

Шта ви ше, у уло зи по сред ни ка мо гу се, за ви сно од слу ча ја, 
по ја ви ти ра зни не др жав ни су бјек ти ко ји има ју по треб не спо соб-
но сти и ауто ри тет. То мо гу би ти углед не ме ђу на род не не вла ди не 
ор га ни за ци је (нпр. Ко ми тет Цр ве ног кр ста), па чак, из у зет но, и 
по је дин ци – ак ту ел ни или бив ши ше фо ви др жа ва,27) вер ски по гла-
ва ри28) и слич но. У ли те ра ту ри се то углав ном пре ви ђа, али у уло-

25) Та ко за при мер са рад ње УН и Африч ке уни је: Ba bo u ca rr Jag ne, Bo sco Va le rio: „Uni ted 
Na ti ons – Afri can Union co o pe ra tion in con flict pre ven tion and me di a tion“, in: Sha ra mo Ro ba 
D., Ayan ga fac Chrysan tus (eds.): The Sta te of Hu man Se cu rity in Afri ca, In sti tu te for Se cu rity 
Stu di es, Pre to ria 2011, pp. 211-248.

26) И ма ле од но сно сред ње зе мље по не кад мо гу има ти ин те рес да вр ше уло гу по сред ни ка 
и би ти при хва ће не од стра на у спо ру као та кве. Већ је по ме ну то да је Ал жир по сре до-
вао у спо ро ви ма из ме ђу Ира ка и Ира на (1975) и Ли би је и Ча да (1989) а сва ка ко нај ви ше 
па жње при ву кло је ње го во успе шно по сре до ва ње у та лач кој кри зи из ме ђу САД и Ира на 
(1980). Је дан од по зна тих при ме ра ве зан је за гра ђан ски рат у Та џи ки ста ну (1992-1997) 
у ко ме су Ру си ја и Иран по др жа ва ли су прот ста вље не стра не. У вре ме нај же шћих су ко ба 
(1992-1993) по сре до ва ње две ју су сед них др жа ва – Ка зах ста на и Турк ме ни ста на до при-
не ло је из гла ђи ва њу кон флик та са Ру си јом и Ира ном, ко ји су ка сни је и са ми, за јед но 
са УН, пре у зе ли уло гу по сред ни ка у гра ђан ском ра ту. Ви ше, укљу чу ју ћи и ре ле вант не 
ста ти сти ке: Gre ig Mic hael J., Di ehl Paul F.: op. cit., pp. 84-87.

27) Та ко је пред сед ник САД Џи ми Кар тер од и грао уло гу по сред ни ка и су штин ски до при нео 
за кљу че њу спо ра зу ма о ми ру из ме ђу Егип та и Изра е ла у Кемп Деј ви ду (1978). Шта ви-
ше, 1982. (са мо го ди ну да на на кон ис те ка пред сед нич ког ман да та) осно вао је Кар те ров 
цен тар, по све ћен спре ча ва њу и ре ша ва њу су ко ба, раз во ју сло бо де и де мо кра ти је и уна-
пре ђе њу здра вља. Кар тер лич но и Цен тар по сре до ва ли су у мир ном ре ша ва њу спо ро ва 
и су ко ба у Ети о пи ји и Ери тре ји (1989), Се вер ној Ко ре ји (1994), Ли бе ри ји (1994), на 
Ха и ти ју (1994), у Бо сни и Хер це го ви ни (1994), Су да ну (1995), обла сти Ве ли ких је зе ра 
у Афри ци (1995-1996), Су да ну и Уган ди (1999), Ве не цу е ли (2002-2003), Не па лу (2004-
2008), Еква до ру и Ко лум би ји (2008), на Бли ском ис то ку (од 2003 до да нас). За до при нос 
ми ру, Кар тер је 2002. до био Но бе ло ву на гра ду за мир. Jimmy Car ter – 39th Pre si dent of the 
Uni ted Sta tes and Fo un der of The Car ter Cen ter,  The Car ter Cen ter, http://www.car ter cen ter.
org/news/ex perts/jimmy_car ter.html, 29/3/2015.

28) По сре до ва ње вер ских по гла ва ра би ло је ка рак те ри стич но за про шлост, али ни да нас 
ни је ис кљу че но. При мер је гра нич ни спор из ме ђу Ар ген ти не и Чи леа у ве зи са ка на лом 
Бигл, ко ји се на ро чи то ти цао то га ко ме при па да ју три ма ла остр ва. Две зе мље су ар би-
тра жним ком про ми сом 1971. ре ше ње пре пу сти ле ме ђу на род ној ар би тра жи, ко ја је 1977. 
пре су ди ла у ко рист Чи леа. Ар ген ти на је, ме ђу тим, од би ла да при хва ти та кву пре су ду и 
1978. по че ла вој ну ак ци ју ра ди за у зи ма ња остр ва ца. Та да је ин тер ве ни сао па па Јо ван 
Па вле II та ко што је пред сед ни ци ма две ју др жа ва по ну дио сво је по сре до ва ње и по слао 
им свог лич ног иза сла ни ка. Ар ген ти на је об у ста ви ла вој ну ак ци ју и две зе мље су пот-
пи са ле акт ко јим су и фор мал но за тра жи ле по сре до ва ње па пе. Оно је би ло ре ла тив но 
ду го трај но (1979-1984) али је на кра ју уро ди ло пло дом, та ко што је 1984. у Ва ти ка ну 
пот пи сан Уго вор о ми ру и при ја тељ ству ко јим је Ар ген ти на при зна ла Чи леу су ве ре ни-
тет над спор ним под руч јем.



Борис Ђ. Кривокапић Добре услуге и посредовање у решавању...

43

зи по сред ни ка мо гу се по ја ви ти и ме ђу на род ни су до ви,29) па чак и 
уго вор на те ла.30)

3. НЕ КИ ПО СЕБ НИ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ

У ве зи са са вре ме ном прак сом по себ но су за ни мљи ве услов-
но ре че но но ве уста но ве кон такт гру па и шатл ди пло ма ти ја.

1. Кон такт гру па. - Овај тер мин се одо ма ћио као на зив за гру-
пу љу ди ко ја у прак си нај че шће пред ста вља не ке др жа ве (нпр. ве-
ли ке си ле, чла ни це ЕУ, па и чи та ву тзв. „ме ђу на род ну за јед ни цу“) а 
ко ја у не ком спо ру или су ко бу по сре ду је из ме ђу су прот ста вље них 
стра на од но сно пру жа до бре услу ге и по ку ша ва да по мог не у из на-
ла же њу при хва тљи вих ре ше ња. 

Уз све ри зи ке ко је но си уоп шта ва ње, кон такт гру па би се 
упро шће но мо гла опи са ти  као ко лек тив ни по сред ник у чи јем 
члан ству су су бјек ти из ра зних др жа ва. То јој да је по треб ну до зу 
ела стич но сти и при хва тљи во сти за обе стра не у спо ру.

Као не ка вр ста не при стра сног ме ђу на род ног те ла ме шо ви тог 
са ста ва кон такт гру па до не кле ли чи на ар би тра жни суд, с тим да 

29) Основ на уло га ме ђу на род них су до ва је да у суд ском по ступ ку ре ша ва ју ме ђу на род не 
спо ро ве и да, кад су за то овла шће ни, да ју са ве то дав на ми шље ња одн. да у кри вич ном 
по ступ ку од лу чу ју о кри ви ци и ка зни. Дру гим ре чи ма, ни је по сао су да да по сре ду је у 
спо ру, већ да га сам ре ша ва. Ме ђу тим, по је ди ни су до ви овла шће ни су од го ва ра ју ћим 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма да се по ја ве и у уло зи по сред ни ка. Та ко пре ма чл. 38/1/б 
Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма (1950) ако Суд про гла си пред став ку при хва-
тљи вом, „ста вља се на рас по ла га ње стра на ма у спо ру ка ко би се по сти гло при ја тељ ско 
по рав на ње за сно ва но на по што ва њу људ ских пра ва уста но вље них Кон вен ци јом и про-
то ко ли ма из њу“. Ово ре ше ње тре ба по сма тра ти у све тлу чи ње ни це да Суд по сту па не 
са мо по по је ди нач ним пред став ка ма (чл. 34) већ се ба ви и ме ђу др жав ним спо ро ви ма, 
по кре ну тим пред став ком јед не уго вор ни це ко јом се твр ди да је дру га уго вор ни ца из вр-
ши ла по вре ду од ред би Кон вен ци је или про то ко ла уз њу (чл. 33).

30) Уго вор на те ла су ме ђу на род ни ор га ни и те ла, осно ва ни ме ђу на род ним уго во ри ма, ко ји-
ма др жа ве ко је их осни ва ју по ве ра ва ју од ре ђе не по себ не за дат ке. То су ра зни ко ми те ти 
за људ ска пра ва, реч не ко ми си је итд. Ви ше о овим те ли ма. Кри во ка пић Бо рис: Ме ђу-
на род но јав но пра во, Ме га тренд уни вер зи тет & Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и 
при вре ду, Бе о град 2014, стр. 332-339.

 Нај ва жни је уни вер зал но уго вор но те ло у ма те ри ји људ ских пра ва је Ко ми тет за људ-
ска пра ва, осно ван Ме ђу на род ним пак том о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (1966). 
Пакт, по ред оста лог у чл. 41. са др жи фа кул та тив ну кла у зу лу ко ја до зво ља ва да сва ка 
уго вор ни ца ко ја је при хва ти, мо же под но си ти пред став ке Ко ми те ту про тив дру ге та кве 
уго вор ни це. Под од ре ђе ним усло ви ма, Ко ми тет ће, пре ма сло ву Пак та: „ста ви ти сво је 
до бре услу ге на рас по ла га ње за ин те ре со ва ним др жа ва ма уго вор ни ца ма, да би се до шло 
до при ја тељ ског ре ше ња пи та ња на осно ву по што ва ња људ ских пра ва и основ них сло-
бо да, као што их при зна је овај пакт.“ Ма да из вор ни текст по ми ње до бре услу ге (eng. 
good of fi ces) ја сно је да се за пра во ра ди о по сре до ва њу, јер ни је реч о то ме да се ус по ста-
ви кон такт ме ђу стра на ма у спо ру, већ да им се по мог не да за јед нич ки на ђу обо стра но 
при хва тљи во ре ше ње.
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су раз ли ке ја сне. Ар би тре у прин ци пу би ра ју са ме стра не у спо ру, 
док са став кон такт гру пе обич но од ре ђу је не ко тре ћи (нпр. не ка 
ме ђу на род на ор га ни за ци ја) оста вља ју ћи стра на ма у спо ру да евен-
ту ал но од би ју по је ди не за њих не при хва тљи ве чла но ве гру пе. Још 
ва жни је је то што су пре су де ар би тра жног су да прав но оба ве зу ју ће, 
док се уло га кон такт гру пе сво ди на по сре до ва ње, без пра ва на ме-
та ња ре ше ња.31)

2. Шатл-ди пло ма ти ја. - Та ко се у ме ђу на род ним од но си ма 
на зи ва ју ди пло мат ски пре го во ри у ко ји ма кључ ну уло гу игра тре ћа 
стра на ко ја по сре ду је из ме ђу су прот ста вље них др жа ва (евен ту ал-
но и дру гих су бје ка та) та ко што пу ту је од јед не до дру ге и на зад и 
пре но си по ру ке и пред ло ге, с тим да до да је и соп стве не.

То је јед на вр ста тзв. пу ту ју ће ди пло ма ти је ко ја је се при ме-
њу је на ро чи то он да ка да су стра не у спо ру вољ не да пре го ва ра ју, 
али из не ког раз ло га (за то што не при зна ју јед на дру гу, за то што 
су ме ђу соб ни од но си ве о ма ло ши, због от по ра до ма ће јав но сти 
и слич но) ни су спрем не да то чи не не по сред но. Сто га по сред ник 
при хва та да се пре го во ри од ви ја ју пре ко ње га, та ко што он на из-
ме нич но по се ћу је обе стра не, пре но се ћи пред ло ге и по ру ке. У том 
де лу ње го ва уло га ли чи на пру жа ње до брих услу га, али је ви ше од 
то га, за то што по сред ник ак тив но уче ству је, из но се ћи соп стве не 
пред ло ге и су ге сти је и за пра во че сто ру ко во ди пре го во ри ма.

Шатл-ди пло ма ти ја је по ста ла по зна та за хва љу ју ћи не ка да-
шњем др жав ном се кре та ру САД Хен ри ју Ки син џе ру ко ји је 70-
их го ди на XX в. уче ство вао у ди пло мат ским пре го во ри ма из ме ђу 
Егип та и Изра е ла, у на сто ја њу да се на кон ду го го ди шњег не при-
ја тељ ства и не ко ли ко ра то ва (по себ но по след њег, Јом ки пур ског, 
1973) из ме ђу две зе мље за кљу чи ста би лан мир.32) Ова тех ни ка 
по ка за ла се успе шном - до ве ла је до по сте пе ног сма ње ња на пе-
то сти, при бли жа ва ња ста во ва и, ко нач но, до ми ров ног спо ра зу ма 

31) Исти не ра ди, у прак си су др жа ве, по себ но ма ле зе мље, че сто под сна жним по ли тич ким 
при ти ском да при хва те ре ше ња ко ја ну ди кон такт гру па. Тај при ти сак до ла зи од од ре ђе-
них ме ђу на род них ор га ни за ци ја и нај ве ћих си ла.

32) По све до че њу Ки син џе ра, 13.1.1973, ње гов по моћ ник Џон Си ско се то ком ле та од Тел 
Ави ва (Изра ел) до Асу а на (Еги пат) на ша лио по же лев ши при сут ни ма до бро до шли цу „у 
еги пат ско-изра ел ском авио-ша тлу“. Имао је на уму тзв. шатл (shut tle), уче ста ли ави он-
ски са о бра ћај ко ји се у САД при ме њу је на крат ким ли ни ја ма, из ме ђу два или три од ре-
ди шта, без утвр ђе ног рас по ре да ле те ња (кре ће чим има до вољ но пут ни ка). Као успе лу 
до ско чи цу из раз су при хва ти ли оста ли чла но ви де ле га ци је, дру ге ди пло ма те и штам па.
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(1978).33) Ме ђу тим, овај об лик по сре до ва ња био је, раз у ме се, по-
знат и ра ни је, пре не го што је на стао сам тер мин.34)

У дру гој по ло ви ни XX и пр вим го ди на ма XXI ве ка шатл-
ди пло ма ти ја по ста ла је ре дов на по ја ва, по себ но ка да су у пи та њу 
сло же ни про бле ми и озбиљ ни су ко би. У вре ме рас па да СФРЈ и ра-
то ва на ње ним про сто ри ма, у уло зи по сред ни ка ко ји су кон так ти-
ра ли раз не стра не (пу ту ју ћи из пре сто ни це у пре сто ни цу) и ну ди ли 
мо гу ћа ре ше ња би ли су мно ги по ли ти ча ри из САД, За пад не Евро-
пе и Ру си је. Је дан од при ме ра у пр вој де це ни ји XXI в. су пу то ва ња 
фран цу ског пред сед ни ка Ни ко ла са Сар ко зи ја и дру гих ис так ну тих 
за пад них по ли ти ча ра ра ди лич ног по сре до ва ња у су ко бу Ру си је и 
Гру зи је (2008).

4. ОД НОС ПО СРЕ ДО ВА ЊА  
И ДРУ ГИХ НА ЧИ НА МИР НОГ  

РЕ ША ВА ЊА СПО РА

Пре ма из ло же ном, основ ни еле мен ти по сре до ва ња су:
 – уче шће тре ће, не при стра сне стра не;
 – тре ћа стра на мо же са ма да се по ну ди или мо же би ти по-

зва на, али сва ка ко мо ра би ти при хва ће на од обе ју стра на 
у спо ру;

 – по сред ник на сто ји да сво јим пред ло зи ма, са ве ти ма и 
слич но по мог не ре ше ње, али оно је и да ље ис кљу чи во у 
ру ка ма стра на у спо ру: са вет по сред ни ка ни је прав но оба-
ве зу ју ћи;

 – по сре до ва ње се ја вља у ра зним об ли ци ма на ра зним ета-
па ма ре ша ва ња спо ра – мо же се ја ви ти са мо стал но, али 
исто та ко и па ра лел но са дру гим ме ха ни зми ма за ре ше-

33) На кон 12 да на тај них пре го во ра у ре зи ден ци ји пред сед ни ка САД Кемп Деј вид, еги пат-
ски пред сед ник Ан вар ел Са дат и изра ел ски пре ми јер Ме на хем Бе гин су уз по сре до ва-
ње аме рич ког пред сед ни ка Џи ми ја Кар те ра 17.9.1989. пот пи са ли спо ра зу ме ко ји су во-
ди ли нор ма ли за ци ји ме ђу соб них од но са (оквир ни спо ра зу ми за мир на Бли ском ис то ку 
и за мир из ме ђу Егип та и Изра е ла). Ко на чан уго вор о ми ру из ме ђу Егип та и Изра е ла 
пот пи сан је у Ва шинг то ну 26.3.1979. За то су Са дат и Бе гин до би ли 1978. Но бе ло ву на-
гра ду за мир.

34) По ред оста лог, још 1953. пре го во ри за ре ше ње спо ра из ме ђу Ју го сла ви је и Ита ли је око 
ста ту са Тр ста би ли су во ђе ни та ко што се пре го ва ра чи две ју др жа ва ни су су сре та ли 
ли цем у ли це, већ су се де ли сва ко у сво јој ам ба са ди у Лон до ну, а из ме ђу њих су пред-
став ник бри тан ског ми ни стар ства ино стра них по сло ва и аме рич ки ам ба са дор у Ве ли кој 
Бри та ни ји пре но си ли по ру ке, по сре до ва ли и вр ши ли при ти сак на јед ну или дру гу стра-
ну. Ше фо ви две ју де ле га ци ја ви де ли су се тек при ли ком пот пи си ва ња спо ра зу ма ко јим 
је спор ре шен. Ко ва че вић Жи во рад: op. cit., стр. 257.
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ње спо ра од но сно мо же би ти пред у слов за обра ћа ње тим 
ме ха ни зми ма (нпр. по сре до ва ње да би се спор по ве рио 
ар би тра жи).

О од но су по сре до ва ња и до брих услу га, већ је би ло ре чи. 
Сто га ће ов де би ти дат кра так осврт на нај ва жни је слич но сти и раз-
ли ке из ме ђу по сре до ва ња и не по сред них ди пло мат ских пре го во ра, 
ис тра ге, ми ре ња и ар би тра же.

Ма да се и код по сре до ва ња ра ди о јед ној вр сти пре го во ра, 
они се од ви ја ју уз уче шће по сред ни ка (тре ће стра не) а не са мо са-
мих стра на у спо ру – у не ку ру ку то су за пра во пре го во ри по сред-
ни ка са сва ком од стра на у спо ру по на о соб, ра ди при бли жа ва ња 
њи хо вих ста во ва. Са дру ге стра не, по сре до ва ње као ре зул тат има 
пре по ру ку ко ја ни је оба ве зу ју ћа, док се пре го во ри за вр ша ва ју или 
без успе ха или спо ра зу мом, ко ји он да оба ве зу је стра не, као и сва ки 
дру ги ме ђу на род ни спо ра зум (pac ta sunt ser van da).

Раз ли ке у од но су на ис тра гу су ве ли ке. По сред ник је увек 
не ки не у трал ни ауто ри тет, док ис тра га мо же би ти по ве ре на и ме-
шо ви тој ко ми си ји; по сред ник има кре а тив ну уло гу, он на сто ји да 
фор му ли ше ре ше ња ко ја ће по мо ћи окон ча ње спо ра, док ис тра га 
има за циљ са мо да све стра ним ис пи ти ва њем свих окол но сти утвр-
ди тач но чи ње нич но ста ње (исти ну); ре зул тат по сре до ва ња је са-
вет, ре зул тат ис тра ге је из ве штај (до ку мен то ва ни на лаз) ис тра жне 
ко ми си је; итд.

Слич ност са ми ре њем огле да се у то ме што у оба слу ча ја 
спор раз ма тра тре ћи, спољ ни, не у трал ни ор ган (по сред ник одн. 
ми ри тељ) ко ме су обе стра не по кло ни ле по ве ре ње, с тим да пред-
лог тог ор га на ни је прав но оба ве зу ју ћи. Раз ли ка је већ у то ме што 
по сту пак ми ре ња мо же по че ти са мо кад се о то ме спо ра зу ме ју 
стра не у спо ру, тј. бу ду ћи ми ри тељ не мо же сам да по ну ди та кву 
сво ју услу гу. По сред ник мо же да под но си ви ше уза стоп них, па и 
исто вре ме них (ал тер на тив них) пред ло га од но сно са ве та, ко је стра-
не, у слу ча ју успе ха по сре до ва ња, при хва та ју и на тој осно ви чи не 
сит не по ма ке или за кљу чу ју спо ра зум, с тим да сам по сред ник у 
прин ци пу ни је ду жан да под но си ни ка кав по се бан из ве штај. На-
про тив, ми ри тељ, на кон што је про у чио про блем, чуо ста во ве и 
ар гу мен те обе ју стра на, а по по тре би спро вео и соп стве ну ис тра гу, 
под но си из ве штај ко јим ну ди го то во ре ше ње.

Још ве ћа је раз ли ка у од но су на ар би тра жу. Ма да по сто ји 
од ре ђе на слич ност ко ја се огле да у то ме да не при стра сни ор ган 
ис пи ту је спор и ну ди ре ше ње, по сре до ва ње је мно го ела стич ни је, 
не мо ра ну жно по чи ва ти на прав ним ар гу мен ти ма, има ис кљу чи во 
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са ве то дав ни ка рак тер и, за раз ли ку од ар би тра жне пре су де, ни ко-
га не оба ве зу је. Не ке од раз ли ка и ујед но пред но сти по сре до ва ња 
огле да ју се у то ме што по сре до ва ње по пра ви лу има по вер љив ка-
рак тер, а уз то у ве ћи ни слу ча је ва кра ће тра је и знат но ма ње ко шта 
не го ар би тра жни по сту пак.
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Bo ris Dj. Kri vo ka pic

GOOD OF FI CES AND ME DI A TION  
IN IN TER NA TI O NAL DIS PU TES SET TLE MENT

Re su me
Good of fi ces and me di a tion are among the most im por tant ways 

of pe a ce ful set tle ment of in ter na ti o nal dis pu tes. In con tem po rary prac-
ti ce, it is of ten dif fi cult to ma ke dif fe ren ce bet we en them.

Both ca ses mean in ter ven tion of a third (ne u tral) partyon the call 
or at le ast with the con sent of the par ti es to the dis pu te, in or der to help 
them sol ve it by them sel ves. In this sen se, one might even say that they 
are dif fe rent forms or dif fe rent ex tent and in ten sity of me di a tion. In 
prac ti ce the se two ways of pe a ce ful set tle ment of dis pu tes ra rely oc cur 
in a pu re form. Even if the ini tial pha se starts as pro vi ding good of fi ces, 
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en ga ge ment of a third party la ter al most ine vi tably turns in to so me form 
of me di a tion. Ho we ver, the dif fe ren ce, at le ast in prin ci ple, exists.

The pa per de als with the good of fi ces and me di a tion, the dif fe-
ren ces among them, so me spe cial forms of me di a tion and dif fe ren ces in 
re la tion to ot her ways of pe a ce ful set tle ment of in ter na ti o nal dis pu tes.
Key words: Good of fi ces, Me di a tion, In ter na ti o nal dis pu tes set tle ment, In ter-

na ti o nal Law
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