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Сажетак
Пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду је оби чај на прав на пра-

ви ла, про це ду ра до ка зи ва ња оби ча ја, ин стру мен ти за њи хо во до ка-
зи ва ње, ана ли за на ста ја ња оби ча ја. У том прав цу је по себ но ана-
ли зи ра на прак са др жа ва, али и рад Ко ми си је за ме ђу на род но пра во 
Ује ди ње них на ци ја. Као не за о би ла зни ма те ри јал за ис тра жи ва ње 
ко ри шће не су пре су де Ме ђу на род ног су да прав де ко је су прак тич-
ни по ка за тељ ва жне уло ге ко ју оби ча ји има ју у мо дер ном ме ђу на-
род ном пра ву. Је дан од основ них ци ље ва ра да је сте до ка зи ва ње да 
оби ча ји да нас има ју ве о ма зна чај но ме сто и игра ју ве ли ку уло гу у 
при ме ни прав них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. По себ на па жња је 
усме ре на на утвр ђи ва њу објек ти ви зи ра них пра ви ла у ве зи иден-
ти фи ка ци је оби ча ја чи ја је свр ха да се сви ак те ри ко ји при ме њу ју 
оби ча је упо зна ју са де тек то ва ним пра ви ли ма. На ро чи та ко рист од 
пра ви ла ко је је утвр ди ла Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во мо гла би 
би ти за рад уну тра шњих др жав них ор га на свих др жа ва, а по себ но 
Ре пу бли ке Ср би је. По што ва ње оп ште при хва ће них пра ви ла је нео-
п ход ни услов за ме ђу на род не ин те гра ци је на ше др жа ве, а рад свих 
ор га на мо ра пра ти ти по зи тив на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва.
Кључ не ре чи: оби чај на прав на пра ви ла, иден ти фи ка ци ја ме ђу на род них 

оби ча ја, Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во, Ме ђу на род ни 
суд прав де, ме ђу на род не ин те гра ци је Ре пу бли ке Ср би је;

Оби чај на прав на пра ви ла су suigeneris прав ни из во ри ме ђу-
на род ног пра ва. Још од кла сич ног по рет ка оби ча ји су се на мет ну ли 
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као је ди ни из вор оп штих пра ви ла у ме ђу на род ном пра ву. Вре ме-
ном, ме ђу тим, са раз во јем мо дер не ме ђу на род не за јед ни це, по ја-
вљу ју се и мул ти ла те лар ни уго во ри ко ји пре у зи ма ју при мат у сми-
слу кре и ра ња оп штег прав ног по рет ка.1) То је по го то во при мет но у 
окви ру Ује ди ње них на ци ја где је до шло до оп се жних ко ди фи ка ци-
ја ни за обла сти ко је су за тим сту пи ле на сна гу. Због та квих до га ђа ја 
број ни ауто ри скло ни су да твр де ка ко су оби ча ји са мо ре ликт кла-
сич ног ме ђу на род ног пра ва и ка ко је њи хо ва ера окон ча на.2) Овај 
рад је по ку шај да се ука же на ве ли ки зна чај ко ји оби ча ји има ју и у 
мо дер ном ме ђу на род ном пра ву што се мо же ви де ти кроз рад Ко ми-
си је за ме ђу на род но пра во, али по себ но и кроз прак су Ме ђу на род-
ног су да прав де3) ко ји ве о ма че сто при ме њу је оби чај на пра ви ла за 
ре ша ва ње спо ро ва др жа ва.

Оби чај на пра ви ла су ре гу ли са на чла ном 38. Ста ту та Ме ђу на-
род ног су да прав де као „до каз оп ште прак се при хва ће не као пра-
во“. По што се ра ди о не пи са ним из во ри ма пра ва они сво ју објек-
ти ви за ци ју до би ја ју пре ко од лу ка су да или пу тем ко ди фи ка ци је 
ка да се за пра во пре ли ва ју у уго во ре. Због то га је увек би ло ва жно 
ко ји су ин стру мен ти за до ка зи ва ње оби ча ја. Као пр ви при мер да 
су на је дан це ло ви ти ји на чин на ве де ни ин стру мен ти за до ка зи ва-
ње оби ча ја на во ди се из ве штај ко ји је из нео Спе ци јал ни из ве сти-
лац у Ко ми си ји за ме ђу на род но пра во Ман ли Хад сон.4) Та да је из-
ве сти лац Хад сон на вео да су еле мен ти ко ји кон сти ту и шу до ка зе 
ме ђу на род ног оби чај ног пра ва тек сто ви ме ђу на род них уго во ра, 
од лу ке ме ђу на род них су до ва, од лу ке на ци о нал них су до ва, на ци о-
нал но за ко но дав ство, ди пло мат ска ко ре спо ден ци ја, ми шље ња на-
ци о нал них прав них са вет ни ка, прак са ме ђу на род них ор га ни за ци-

1) Za ta kve sta vo ve vi de ti: Pa trick Kelly, „The twi light of cu sto mary in ter na ti o nal law“, 40 Vir-
giniaJournalofInternationalLaw,1999-2000, str. 450 – 492;

2) Ви де ти со ци о ло шку ана ли зу за сно ва ну на по ре ђе њу оби ча ја из ме ђу на род ног пра ва са 
оби ча ји ма у уну тра шњем пра ву: Euge ne Kon to ro vich, „Inef fi ci ent Cu stoms in In ter na ti o nal 
Law“, Wm&Mary.L.Rev., 2006 – 2007, str. 859;

3) Phosp ha tes in Mo roc co, Jud gment, 1938, P.C.I.J., Se ri es A/B, No. 74, p. 10, at p. 28. Ви де-
ти и S.S. “Wim ble don”, 1923, P.C.I.J., Se ri es A, No. 1, p. 15, at p. 30; Fac tory at Chorzów, 
Ju ris dic tion, Judg- ment No. 8, 1927, P.C.I.J., Se ri es A, No. 9, p. 21; and ibid., Me rits, Jud-
gment No. 13, 1928, P.C.I.J., Se ri es A, No. 17, p. 29, Cor fu Chan nel, Me rits, Jud gment, I.C.J. 
Re ports 1949, p. 4, at p. 23, Mi li tary and Pa ra mi li tary Ac ti vi ti es in and aga inst Ni ca ra gua 
(Ni ca ra gua v. Uni ted Sta tes of Ame ri ca), Me rits, Jud gment, I.C.J. Re ports 1986, p. 14, at p. 
142, pa ra. 283, and p. 149, pa ra. 292, Gabˇcíkovo-Nagyma ros Pro ject, at p. 38, pa ra. 47, Re-
pa ra tion for In ju ri es Suf fe red in the Ser vi ce of the Uni ted Na ti ons, Advi sory Opi nion, I.C.J. 
Re ports 1949, p. 174, at p. 184, In ter pre ta tion of Pe a ce Tre a ti es with Bul ga ria, Hun gary and 
Ro ma nia, Se cond Pha se, Advi sory Opi nion, I.C.J. Re ports 1950, p. 221;

4) Ви де ти: Doc. A/CN 4/16;
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ја.5) По сто је и дру ги ауто ри ко ји на во де ин стру мен те за до ка зи ва ње 
оби ча ја, али из ме ђу њих по сто ји очи глед на слич ност. Као сред ства 
за до ка зи ва ње оп ште прак се код оби ча ја Бак стер на во ди сле де ће: 
„ди пло мат ску ко ре спо ден ци ју, од лу ке уну тра шњих су до ва, ре зо-
лу ци је ме ђу на род них ор га ни за ци ја, од лу ке ар би тра жа, за јед нич ка 
са оп ште ња или ко ми ни ке.“6) Исти аутор на во ди да прак са код фор-
ми ра ња оби ча ја мо же да по тек не и од ре пре зен та тив не гру пе др жа-
ва, на при мер пет или де сет др жа ва. Са дру ге стра не у из дво је ном 
ми шље њу су ди је Ри да у слу ча ју око ри ба ре ња из ме ђу Нор ве шке и 
Ве ли ке Бри та ни је ка же се: „Оби чај но пра во је уоп шта ва ње прак се 
др жа ва. Она се не мо же из ве сти из по је ди нач ног по ступ ка др жа ве, 
то мо же би ти са мо по чет на тач ка у про це ни по сто ја ња оби ча ја.“7)

Ко ли ки је зна чај оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву по ка зу је и 
чи ње ни ца да је Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во у оп штем та ла су 
ко ди фи ка ци је не по сред но по свом фор ми ра њу на шла вре ме на да 
се ба ви и оби чај ним пра ви ли ма. Та ко је у овом сми слу не за о би ла-
зно ме сто сам по че так ра да Ко ми си је за ме ђу на род но пра во ка да 
је још 1950. го ди не у свој рад увр сти ла те му „До ступ ни на чи ни и 
сред ства на ста ја ња ме ђу на род ног оби чај ног пра ва“.8) Као ре зул тат 
овог по ду хва та Ко ми си је до шло је до пре по ру ка ко је је она упу ти-
ла са мим Ује ди ње ним на ци ја ма, али и дру гим ме ђу на род ним ор-
га ни за ци ја ма и др жа ва ма. Ука за ла је на по тре бу да се об ја вљу ју 
из во ди из прак се др жа ва, њи хо ве ко ре спо ден ци је, прак са.. ка ко би 
се олак ша ло до ка зи ва ње оби ча ја. Та кви по ду хва ти, уко ли ко до ла зе 
од стра не струч них слу жби би ло на уни вер зал ном или ре ги о нал-
ном пла ну, ве о ма су дра го це ни.

1.РАДКОМИСИЈЕЗАМЕЂУНАРОДНОПРАВО

Као је дан од ар гу ме на та да до ла зи до све ве ће уло ге оби ча ја 
у ме ђу на род ном пра ву мо же се на ве сти чи ње ни ца да је Ко ми си ја за 
ме ђу на род но пра во од лу чи ла да увр сти пи та ње ве за но за оби ча је у 
свој днев ни ред. Та ко је до шло до ста вља ња овог пи та ња на днев ни 
ред Ко ми си је за ме ђу на род но пра во 2012. го ди не и то под на зи вом 

5) По гле да ти ко мен тар овог из ве шта ја: Ant hony D’Ama to, “Wan ted: A Com pre hen si ve The-
ory of Cu stom in In ter na ti o nal Law“, TexasInternationalLawForum 4/1968, str. 39-40; 

6) Ric hard R. Bax ter, „Mul ti la te ral Tre a ti es as evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law“, 41 Bri-
tish Year bo ok of In ter na ti o nal Law, 1965 – 1966, str. 1;

7) Mark Vil la ger, CustomaryInternationallawandtreaties, Mar ti nus Nij holf Pu blis hers, 1985, 
str.5;

8) Year bo ok of the In ter na ti o nal Law Com mis sion 1950, vol. II, Re port of the ILC for 1950, str. 
367-374;
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„Фор ми ра ње и до ка зи ме ђу на род ног оби чај ног пра ва“.9) Та да је за 
спе ци јал ног из ве сти о ца од ре ђен Мајкл Вуд.10) 

Рад на овом пи та њу је по ста вљен на до брим осно ва ма јер се 
ни је по ку ша ло да се из вр ши ко ди фи ка ци ја оби чај них пра ви ла, већ 
да се иден ти фи ку ју ин стру мен ти ко ји слу же за де тек то ва ње оби ча-
ја и да се об ја сни про це ду ра њи хо вог кон сти ту и са ња. Сва ки по ку-
шај да се пи та ње оби ча ја уре ди у пот пу но сти би ло би не при кла дан 
јер се ра ди о ве о ма ши ро ком пи та њу ко је за ди ре у сва ку по ру ме ђу-
на род не за јед ни це. Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во се фо ку си ра ла 
на усва ја ње во ди ча по во дом оби ча ја ко ји би био од ко ри сти свим 
ак те ри ма на ме ђу на род ном, а по себ но на уну тра шњем пла ну. Као 
не за о би ла зни пра вац за рад Ко ми си је ко ри шће на је прак са суд ских 
и уго вор них те ла, ка ко на уни вер зал ном та ко и на ре ги о нал ном 
пла ну, али од нај ве ће ко ри сти сва ка ко би ла је прак са Ме ђу на род-
ног су да прав де. Ујед но, Ме ђу на род ни суд прав де је за слу жан у 
нај ве ћој ме ри и за очу ва ње ег зи стен ци је оби ча ја у ме ђу на род ном 
по рет ку јер их је пер ма нент но при ме њи вао. По сто је раз не си ту а-
ци је ка да је овај Суд из прак тич них раз ло га по се зао за оби чај ним 
пра ви ли ма. Као је дан од њих мо же се на ве сти си ту а ци ја по во дом 
при ме не пра ви ла о од го вор но сти др жа ва ко ја су са др жа на у На цр-
ту пра ви ла о ме ђу на род ном про тив прав ном ак ту. По што се ра ди 
о на цр ту пра ви ла ко ји је усво ји ла Ко ми си ја за ме ђу на род но пра-
во ја сно је да прав ну оба ве зност ни је мо гу ће про на ћи у уго вор ној 
осно ви. Због то га Ме ђу на род ни суд прав де за кљу чу је да се ра ди о 
оби чај ним пра ви ли ма о од го вор но сти др жа ва ко је је он да мо гу ће 
при ме ни ти на ре ше ње би ло ког спо ра из ме ђу др жа ва.11)

При ли ком под но ше ња пр вог из ве шта ја Ко ми си ји12) спе ци-
јал ни из ве сти лац је за кљу чио да је пи та ње оби ча ја од фун да мен-

9) First re port on for ma tion and evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law by Mic hael Wo od, Spe-
cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion Sixty-fifth ses sion Ge ne va, 2013, str. 2; 

10) Мајкл Вуд је био пр ви прав ни са вет ник Ми ни стар ства спољ них по сло ва Ко мон вел та од 
1999 до 2006. го ди не;

11) Cla u dia An nac ker, „Part Two of the ILC’s Draft Ar tic les on Sta re Re spon si bi lity“, 37 Ger-
manYearbookofInternationalLaw,1994, str.206, H.P. Aust, „Thro ugh the Prism of Di ver-
siry: the Ar tic les on Sta re Re spon si bi lity in the Light of the ILC Frag men ta tion Re port“49, 
GermanYearbookofInternationalLaw,2006, str.165, J Craw ford, ThelLCArticlesonState
Responsibility, Cam brid ge, 2002, Ja mes Craw ford, „RevisingtheDraftArticlesonStareRe-
sponsibility“,10 Euro pean Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, 1999, str. 435; Бо јан Ми ли са вље вић, 
„При пи си вост као услов од го вор но сти др жа ве у ме ђу на род ном пра ву“, АналиПравног
факултетаУниверзитетауБеограду, број 2 из 2012, стр. 185 – 207; Alain Pel let,The 
ILC’s Ar tic les on Sta te Re spon si bi lity for In ter na ti o nally Wrong full Acts and Re la ted Texts, 
www.ala in pel let.eu/.../PEL LET%20-%202010%20-%20ILC’s%20Ar tic le, Бо јан Ми ли са-
вље вић „Од го вор ност др жа ва за ме ђу на род не про тив прав не ак те – оп шти осврт“, Har-
mo ni us, Jo ur nal of Le gal and So cial Stu di es in So uth East Euro pe, број 1, 2013, стр. 204–218;

12) First re port on for ma tion and evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law, by Mic hael Wo od, Spe-
cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion Sixty-fifth ses sion Ge ne va, 2013;
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тал ног зна ча ја за чи та во ме ђу на род но пра во и под се тио на ра не 
ра до ве овог ор га на.13) Пр ви из ве штај кон ци пи ран је на об ра ди не-
ких увод них пи та ња и по ста вља ње оп штих окви ра за раз ра ду те ме. 
Због то га су при сут ни сле де ћи де ло ви: ге не рал ни осврт Ко ми си-
је, утвр ђи ва ње оп штих окви ра прак се, ука зи ва ње на смер ни це у 
ква ли та тив ном еле мен ту оби чај ног пра ви ла, уло га ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја, уло га прак се суд ских те ла и не ки основ ни трен до ви 
у док три ни. Не ка од ових пи та ња ће би ти де таљ ни је об ра ђи ва на 
у да љем ра ду Ко ми си је, а пр ви из ве штај је са мо по ста вио окви ре 
за ис тра жи ва ње пра ви ла. По што је пи та ње оби ча ја ве о ма ши ро ко 
ти ме се отва ра ју и боч на пи та ња ко ја су од зна ча ја за утвр ђи ва ње 
оби ча ја. Не ка од њих су: пра ви ла ergaomnes у ме ђу на род ном пра-
ву, од нос оби ча ја и ко гент них нор ми, од но си уни вер зал них оби ча ја 
и мул ти ла те лар них уго во ра. 

Као јед но од цен трал них пи та ња при ли ком из ра де Пр вог 
из ве шта ја на мет ну ло се пи та ње фраг мен та ци је оби ча ја у ме ђу на-
род ном пра ву. По сто је ре ла тив но за о кру же ни си сте ми пра ви ла као 
што су област људ ских пра ва, ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во где 
не ки ауто ри сма тра ју оби ча ји има ју спе ци фич но зна че ње и прав но 
деј ство.14) На тај на чин ови ука зу ју да се ра ди о по себ ним прав ним 
ре жи ми ма ко ји де лу ју по дру га чи јим прин ци пи ма.15) Са дру ге стра-
не су и за го вор ни ци ауто ном них ре жи ма на ре ги о нал ној осно ви 
као што је ко му ни тар ни си стем пра ви ла. Спе ци јал ни из ве сти лац 
је стао на ис прав но ста но ви ште да се сва ко из два ја ње из оп штих 
ре жи ма оби ча ја не укла па у прав ну при ро ду оп штих оби чај них 
пра ви ла и да са мим тим ште ти уни вер зал ном по рет ку. Не ма сум-
ње да је нео п ход но ува жи ти спе ци фич но сти ко је по сто је по во дом 
оби ча ја у по је ди ним обла сти ма, али то ни ка ко не би сме ло да зна чи 
ства ра ње ауто ном них и не за ви сних прав них ре жи ма. 

Дру ги ва жан сег мент рас пра ве по во дом пр вог из ве шта ја био 
је ве зан за од нос оби ча ја и ко ген тих нор ми.16) Ме ђу на род но пра во 
је на ста ја ло пре ко оби чај них пра ви ла и го то во све оп ште при зна те 
ко гент не нор ме да нас има ју сво је по ре кло у оби ча ји ма. Да нас је 
ва жно ка кав је од нос оби ча ја и ко гент них нор ми у по зи тив ном ме-

13) Ов де се ми сли на рад Ко ми си је за ме ђу на род но пра во на те ми под на зи вом „До ступ ни 
на чи ни и сред ства на ста ја ња ме ђу на род ног оби чај ног пра ва“ из 1950. го ди не, Year bo ok 
of the In ter na ti o nal Law Com mis sion 1950, vol. II, 367-374 Re port of the ILC for 1950;

14) Ви де ти: The o dor Me ron, HumanRightsandHumanitarianNormsascustomarylaw, Cla ren-
don Press, Ox ford, 1989; 

15) При каз но вих те о риј ских при сту па: Chri sti a na Oc hoa, „The In di vi dual and Cu sto mary In-
ter na ti o nal Law For ma tion“, Va. J. Int’l L., 2007 – 2008, str. 121 – 145;

16) Члан 53. де фи ни ше ко гент не нор ме на сле де ћи на чин: Уго во ри ко ји су су прот ни им пе-
ра тив ној нор ми оп штег ме ђу на род ног пра ва “ius co gens”;
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ђу на род ном пра ву. Иако не ма сум ње да су ве зе ових пра ви ла ја ке 
и зна чај не, ипак је оправ да но за у зет став да ово пи та ње не ула зи у 
бу ду ћи на црт пра ви ла по во дом оби ча ја јер пре ва зи ла зи окви ре те-
ме ко ја је по ста вље на пред Ко ми си ју за ме ђу на род но пра во „Фор-
ми ра ње и до ка зи оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву.“

Дру ги из ве штај спе ци јал ног из ве сти о ца до вео је до про ме не 
на зи ва те ме ко ја је на днев ном ре ду Ко ми си је. Та ко је уме сто „Фор-
ми ра ње и до ка зи оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву“, до шло до уво ђе-
ња на зи ва „Иден ти фи ка ци ја оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву“.17) То 
је сво ђе ње ра да Ко ми си је са мо да ин стру мен те ко ји ма се иден ти-
фи ку ју оби ча ји, а без пре тен зи ја да се уво де пра ви ла о про це ду ри 
фор ми ра ња оби ча ја. Ова ква од лу ка је до бра јер ра ди на ре ша ва њу 
нај ве ћег про бле ма код оби ча ја, а то је њи хо во уста но вље ње и по-
ку ша ва да ство ри објек тив не кри те ри ју ме за иден ти фи ка ци ју оби-
ча ја. 

Те жи ште ак тив но сти Ко ми си је за ме ђу на род но пра во и спе-
ци јал ног из ве сти о ца по во дом пре зен то ва ња дру гог из ве шта ја би-
ли су на де таљ ној ана ли зи основ них еле ме на та оби ча ја – прак се 
и opinioiuris. Прак са је кван ти та тив ни еле мент оби ча ја и ње го во 
пре по зна тљи во обе леж је. Ипак, прак са мо ра да за до во љи не ке еле-
мен те да би би ла ре ле вант на у сми слу на стан ка оби ча ја. Та ко она 
углав ном по ти че од др жа ва и то је ујед но и за јед нич ки еле мент 
тра ди ци о нал них и мо дер них оби ча ја. У да на шње вре ме че сте су 
си ту а ци је да прак са др жа ва ни је пре зен то ва на ди рект но већ пре-
ко ње них ак тив но сти у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. То ипак не 
зна чи да су кре а то ри та кве прак се ор га ни за ци је, већ оне са мо пред-
ста вља ју ме сто за ис по ља ва ње во ље др жа ва. Ка да је реч о прак си 
она се мо ра до ве сти у ве зу са од но сном др жа вом па се ов де пре ма 
ана ло ги ји мо гу при ме њи ва ти слич на пра ви ла као код при пи си ва-
ња про тив прав ног ак та код од го вор но сти др жа ва.18) У том сми слу 
ре ле вант ни су ак ти др жав них ор га на, за ко но дав них, суд ских и из-

17) Se cond re port on Iden ti fi ca tion of cu sto mary in ter na ti o nal law, Mic hael Wo od, Spe cial Rap-
por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion Sixty-sixth ses sion, 2014;

18) Ian Brow nlie, System of the Law ofNations, State Responsibility, Part I. Ox ford: Ox ford 
Uni ver sity Press, 1983, Craw ford, Ja mes, Alain Pel let, and Si mon Ol le son, eds. TheLawof
InternationalResponsibility, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2010, René Pro vost, ed. State
ResponsibilityinInternationalLaw, Al der shot, UK: As hga te, 2002, Ra gaz zi, Ma u ri zio, ed. 
InternationalResponsibilityToday:EssaysinMemoryofOscarSchachter, Le i den, The Net-
her lands: Mar ti nus Nij hoff, 2005, Com mis sion’s ArticlesontheResponsibilityofStatesfor
InternationallyWrongfulActs, 2001, Part One, Chap ter II, J. Craw ford, StateResponsibility.
TheGeneralPart (Cam brid ge Uni ver sity Press, 2013), Part II (At tri bu tion to the sta te), espe-
ci ally str. 113-126, Бо јан Ми ли са вље вић, op. cit., Harmonius, Jo ur nal of Le gal and So cial 
Stu di es in So uth East Euro pe, број 1, 2013, стр. 204 – 218, Бо јан Ми ли са вље вић, op. cit., 
АналиПравногфакултетаУниверзитетауБеограду, број 2 из 2012, стр. 185 – 207;
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вр шних. По ред то га при пи су ју се у сми слу прак се код оби ча ја и 
ис ту пи чла но ва ди пло мат ских ми си ја, де ло ва ње овла шће них пред-
став ни ка у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, сви оста ли ис ту пи ли ца 
ко ја су пу но моћ јем овла шће на да де лу ју у име др жа ве, као што су 
др жав ни аген ти пред су до ви ма, овла шће ни пре го ва ра чи на кон фе-
рен ци ја ма и слич но. 

Прак са др жа ве не мо ра би ти ну жно иста, већ је нео п ход но да 
бу де усме ре на у истом сме ру.19) По ред то га при ли ком ту ма че ња и 
иден ти фи ка ци је оби ча ја ре ле вант на је сва ка прак са др жа ве и у том 
по гле ду не по сто је пра ви ла хи је рар хи је из ме ђу раз ли чи тих ака та 
ко ји су пред у зе ти.20) Ме ђу на род ни суд прав де у слу ча ју у ве зи Ази-
ла за кљу чио: „оби чај но пра ви ло мо ра би ти за сно ва но на стал ној 
и уни форм ној прак си.“21) У не ким слу ча је ви ма од сту па ње од исте 
прак се др жа ва не мо ра да зна чи не га ци ју тог оби ча ја већ са мо чи-
ње ни цу да се ра ди о спе ци фич ном слу ча ју. Та ко се ов де мо же узе ти 
при мер за бра не ин тер вен ци је ко ји је не сум њи во оп ште оби чај но 
пра во, и прак са др жа ва и Ује ди ње них на ци ја ко ја је упра во ишла 
на про мо ви са ње ин тер вен ци ја у слу ча је ви ма про це са де ко ло ни за-
ци је. Ме ђу на род ни суд прав де је у слу ча ју Ни ка ра гва за кљу чио да 
иако је то ја сан при мер за прак су су прот ну уз др жа ва њу од ин тер-
вен ци је да се ра ди о пот пу но дру гим окол но сти ма.22) 

По себ но зна чај но пи та ње ве за но за прак су код оби ча ја је сте 
оп шта прак са ко ја се ка рак те ри стич на за овај из вор пра ва. Нај ве-
ћи број оби ча ја упра во је сте оп шти оби чај. Ов де је кон зу ми ра ње 
прак се ре ла тив не при ро де јер је те шко про на ћи ре ле вант ну прак су 
по во дом сва ке др жа ве, у не ким слу ча је ви ма је то по себ но из ра же-
но. Та ко Аке хурст за кљу чу је: „Прак са мо же би ти оп шта чак иако 
ни је уни вер зал но при хва ће на, не по сто ји пре ци зна фор му ла ко ја 
об ја шња ва ка ко се утвр ђу је рас про стра ње ност прак се, али прак са 
мо ра да по ка зу је ши ри ну при хва ће но сти др жа ва ко је су ди рект но 
укљу че не у ре ле вант не ак тив но сти.“23) 

19) Ви де ти: Se cond re port on Iden ti fi ca tion of cu sto mary in ter na ti o nal law, Mic hael Wo od, Spe-
cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion Sixty-sixth ses sion, 2014, стр. 32;

20) Se cond re port on for ma tion and evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law, by Mic hael Wo od, 
Spe cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion, Sixty-fifth ses sion, Draft Con clu sion 8, 
We ig hing evi den ce of prac ti ce, str. 33;

21) Asylum Ca se, ICJ Re ports, 1950, str. 277;

22) Mi li tary and Pa ra mi li tary Ac ti vi ti es in and aga inst Ni ca ra gua, Me rits, 1986, ICJ Re ports, str. 
108;

23) Ake hursts – Pe ter Ma lan czuk, ModernIntroductiontoInternationalLaw, 7th Re vi sed Edi-
tion, 1997, str. 42;
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Дру ги еле ме нат оби ча ја – opinioiuris - зах те ва по себ ну па-
жњу. Уво ђе ње су бјек тив ног еле мен та у од но се из ме ђу др жа ва ко је 
су прав не лич но сти зах те ва по себ но обра зло же ње. Ква ли та тив ни 
еле ме нат је dif fe ren tia spe ci fi ca из ме ђу про стих оби ча ја и прав них 
оби ча ја у ме ђу на род ном пра ву. Про блем је, ме ђу тим, ка ко утвр ди-
ти да по сто ји су бјек тив ни од нос др жа ве са ак ти ма ко је пред у зи ма. 
Ту се смер ни це мо гу из ву ћи на осно ву прак се, пре свих, Ме ђу на-
род ног су да прав де. Овај суд је то ком сво је ду ге прак се ус по ста-
вио не ке основ не стан дар де у до ка зи ва њу оби ча ја и они се мо гу 
пред ста ви ти кроз три ета пе. Пр во је нео п ход но до ка за ти да оби чај 
по сто ји, за тим је по треб но до ка за ти да он ве зу је др жа ву. У окви ру 
дру гог из ве шта ја спе ци јал ног из ве сти о ца мо же се про на ћи те за да 
овај су бјек тив ни еле мент по чи ва на ин те ре си ма др жа ва да пред у-
зи ма ју од ре ђе не рад ње.24) По твр де за ова кав за кљу чак из ве сти лац 
је про на шао у ста во ви ма док три не где се, из ме ђу оста лог, твр ди да 
је opinioiuris за сва ку др жа ву су бјек тив ни мо ме нат у раз у ме ва њу 
соп стве не рад ње ко ја се пред у зи ма у од ре ђе ном слу ча ју.25) Са дру ге 
стра не, иако је не за о би ла зна за раз у ме ва ње оби ча ја прак са Ме ђу-
на род ног су да прав де, она ни је би ла увек до след на и по не кад је 
пре ва зи ла зи ла окви ре кон крет ног по ступ ка.26) У док три ни по сто је 
ин те ре сант ни за кључ ци по во дом овог еле мен та оби ча ја. Је дан од 
њих је став Да ма та ко ји по во дом кри ти ке од лу ке Ме ђу на род ног 
су да прав де у слу ча ју Ни ка ра гва про тив САД – а27) кон ста ту је да је 
суд пре ви ше па жње по све тио ре зо лу ци ја ма Ге не рал не скуп шти не, 
те да се прак са др жа ва фор ми ра че шће на дру ге на чи не. По во дом 
opinioiuris-a он за кљу чу је да се ра ди о пси хо ло шком еле мен ту ко ји 
је по ве зан са про це сом фор ми ра ња оби чај ног пра ви ла као обе леж-
ја оп ште прак се др жа ва.28) 

24) Ви де ти: Se cond re port on for ma tion and evi den ce of cu sto mary in ter na ti o nal law, by Mic hael 
Wo od, Spe cial Rap por te ur, In ter na ti o nal Law Com mis sion, Sixty-fifth ses sion, Draft Con clu-
sion 8 We ig hing evi den ce of prac ti ce, str. 42 и да ље;

25) Mart ti Ko sken ni e mi, FromApology toUtopia:TheStructureof InternationalLegalArgu-
ment, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005, str. 386;

26) Ви де ти: La za re Ko pel ma nas, “Cu stom as a Me ans of the Cre a tion of In ter na ti o nal Law”,Bri-
tishYearbookofInternationalLaw,18/1937, str. 129,

27) Ви де ти: Mi li tary and Pa ra mi li tary Ac ti vi ti es in and aga inst Ni ca ra gua, Me rits, 1986, ICJ Re-
ports, str. 98 i da lje;

28) Ant hony D’Ama to, „Tras hing Cu sto mary In ter na ti o nal Law“, AmericanJournalofInternati-
onalLaw, Vol. 81, num. 1, 1987, str. 102;
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2.ОДНОСТРАДИЦИОНАЛНИХ
ИМОДЕРНИХОБИЧАЈА

Да би се об ја сни ла уло га оби ча ја у мо дер ном ме ђу на род ном 
пра ву нео п ход но је ука за ти и на од нос тра ди ци о нал них оби ча ја и 
мо дер них оби ча ја. Код тра ди ци о нал них оби ча ја ис кљу чи ви кре-
а то ри прак се би ле су др жа ве, и то пре ко сво јих по је ди нач них де-
ло ва ња на ме ђу на род ном пла ну. У да на шњим усло ви ма при ли ком 
фор ми ра ња оби ча ја зна чај ну уло гу има ју ме ђу на род не ор га ни за ци-
је. Њи хо ва уло га не огле да се у то ме да оне са мо стал но уче ству ју 
у ства ра њу оби ча ја, већ да се кроз њи хов уну тра шњи жи вот мо же 
ма ни фе сто ва ти ка ко прак са др жа ве у сми слу пр вог еле мен та оби-
ча ја, та ко и opinioiuris, у сми слу су бјек тив ног или ква ли та тив ног 
еле мен та код оби ча ја. Тра ди ци о нал ни оби ча ји су на ста ја ли у ам-
би јен ту чвр стог су ве ре ни те та др жа ва па је би ло нео п ход но да во-
ља др жа ве бу де не спор но из ра же на, док је код мо дер них оби ча ја 
мо гу ће да са мо не ко ли ко др жа ва ство ри оп шти оби чај ко ји ве зу је 
чи та ву ме ђу на род ну за јед ни цу, као што је то слу чај са ко смич ким 
пра вом. Уло га ме ђу на род них ор га ни за ци ја код мо дер них оби ча ја 
огле да се и у то ме што пле нар ни ор га ни ор га ни за ци је мо гу до не ти 
акт ко ји са др жи оби чај на пра ви ла и ти ме по мог не ства ра њу оп-
штег уни вер зал ног ре жи ма, као што је то био слу чај са Ге не рал ном 
скуп шти ном Ује ди ње них на ци ја ви ше пу та, а по го то во на при ме ру 
Де кла ра ци је о при ја тељ ским од но си ма и са рад њи др жа ва из 1970. 
го ди не.29)

Као је дан од очи глед них по ка за те ља раз ли ка тра ди ци о нал-
них оби ча ја и мо дер них оби ча ја на ме ћу се дру га чи ји ин стру мен ти 
ко ји ма се они мо гу до ка зи ва ти. Услед ди на ми за ци је ме ђу на род них 
од но са по ја ви ли су се раз ли чи ти ин стру мен ти за до ка зи ва ње оби-
ча ја, па се та ко на во де не ки пот пу но ре дов ни, али и не ки пот пу-
но ати пич ни: но вин ски члан ци, из ја ве по сла ни ка у на ци о нал ним 
пар ла мен ти ма, из ја ве на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма, из ја ве 
пред став ни ка др жа ва у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја, суд ске 
од лу ке, за ко ни...30) Код тра ди ци о нал них оби ча ја као ак ти ко ји се 
при пи су ју др жа ви у сми слу оби ча ја би ли су фор ма ли зо ва ни са мо 
на ди рект не ак те др жав них ор га на. 

Обе леж је мо дер них ме ђу на род них оби ча ја су сва ка ко и ин-
стант оби ча ји. Њи хо во по сто ја ње је би ло не за ми сли во у кла сич ном 

29) Dec la ra tion on Prin ci ples of In ter na ti o nal Law con cer ning Fri endly Re la ti ons and Co-ope ra-
tion among Sta tes in ac cor dan ce with the Char ter of the Uni ted Na ti ons, Re so lu tion adop ted 
by the Ge ne ral As sembly, A/RES/25/2625;

30) Ake hursts – Pe ter Ma lan czuk, op. cit., str. 40;
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ме ђу на род ном пра ву. Не за о би ла зни фак тор у њи хо вом на ста ја њу 
је су и ме ђу на род не ор га ни за ци је.31) При ме ри за ин стант оби ча је 
углав ном се ве зу ју за ко смич ко пра во, али и фор ми ра ње по себ ног 
прав ног ре жи ма по во дом ме ђу на род не зо не. Ре зо лу ци је Ге не рал-
не скуп шти не, ко је са ме по се би не би са фор мал не стра не мо гле 
би ти оба ве зне, усво је не ве ли ком ве ћи ном др жа ва по ста ју оп шти 
оби чај ко ји мо мен тал но на ста је и ве зу је све др жа ве чла ни це ме-
ђу на род не за јед ни це. Нео п ход ни услов је да та ква ре зо лу ци ја бу де 
опе ра тив на, то јест да но си у се би пре ци зна прав на пра ви ла ко ја 
су при ме њи ва у прак си. Ја сно је да су у овим слу ча је ви ма ме ђу на-
род не ор га ни за ци је по треб ни фо рум за из ра жа ва ње во ље др жа ва, 
али слич на си ту а ци ја би мо гла би ти и на не ким кон фе рен ци ја ма 
др жа ва са ве ли ким уче шћем. Код ин стант оби ча ја opinioiuris је по-
себ но из ра жен јер оби чај на ста је мо мен тал но, да кле без зах те ва за 
по себ ном прет ход ном прак сом. За то се са фор мал но прав не стра не 
они не укла па ју у кла сич ну де фи ни ци ју оби ча ја пре ма чла ну 38. 
Ста ту та су да. Због то га ова вр ста оби ча ја ре де фи ни ше прав но тки-
во де фи ни ци је. 

Као јед на од си стем ских раз ли ка тра ди ци о нал них оби ча ја и 
мо дер них оби ча ја мо же се на ве сти и ак це нат на ње го вим фор мал-
ним еле мен ти ма. Мо же се ре ћи да је код тра ди ци о нал них оби ча ја 
из ра же ни ја прак са др жа ва, док се код мо дер них оби ча ја ин си сти-
ра на opinioiurisu. Код мо дер них оби ча ја по тен ци ра се вред но сни 
мо ме нат и за штит но до бро, на уштрб стро гих зах те ва до ка зи ва ња 
јед но о бра зне прак се др жа ва што је био не за о би ла зни мо ме нат код 
тра ди ци о нал них оби ча ја.32) По го то во је то из ра же но ин стант оби-
ча ја где је у сми слу на стан ка оби ча ја прак са др жа ва у пот пу но сти 
гур ну та у стра ну. Оно што је код ове вр сте оби ча ја бит но је сте 
прак са ко ја сле ди по сле уво ђе ња ин стант оби ча ја, а ко ја га кон сти-
ту и ше у пот пу но сти. Мо же се за то за кљу чи ти да је код ове вр сте 
оби ча ја ре до след фор мал них и кон сти ту тив них еле ме на та пот пу но 
из о кре нут јер код тра ди ци о нал них оби ча ја пр во се ја вља прак са 
ко ју вре ме ном по чи ње да пра ти opinioiuris, док је код ин стант оби-
ча ја то пот пу но у дру гом сме ру по ста вље но. Ова ква ево лу ци ја оби-
ча ја по твр ђу је дав но из ре че ни за кљу чак да оби ча ји ни су ста тич на 
ка те го ри ја33) и да се као та кви вре ме ном ме ња ју и мо гу до би ти и 
дру га чи је по јав не об ли ке. 

31) Ви де ти: Bin Cheng, Uni ted Na ti ons Re so lu ti ons on Outer Spa ce: In stant In ter na ti o nal Cu sto-
mary Law, IndianJIL, 1965, str. 23;

32) Ant hea Eli za beth Ro berts, op. cit., стр. 790;

33) Ant hony D’Ama to, op. cit., str. 104;
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3.ЗНАЧАЈОБИЧАЈНОГПРАВАЗАМЕЂУНАРОДНЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

При ли ком из ра де пра ви ла у ве зи иден ти фи ка ци је ме ђу на род-
ног оби чај ног пра ва по себ на па жња је усме ре на на крај ње адре са те 
тих пра ви ла, а то су др жа ве. То зна чи да је нео п ход но да сви др-
жав ни ор га ни, ка ко уну тра шњи, та ко и спо ља шњи бу ду упо зна ти 
са по зи тив ним пра ви ли ма ме ђу на род ног оби чај ног пра ва ка ко би 
мо гли да по сту па ју у скла ду са њи ма. Нео п ход ност по што ва ња тих 
пра ви ла је очи глед на јер би сва ко су прот но по сту па ње мо гло да 
про у зро ку је од го вор ност др жа ве на ме ђу на род ном пла ну. Ово је 
од по себ не ва жно сти за ор га не Ре пу бли ке Ср би је ко ји при ли ком 
сво јих ак тив но сти мо ра ју да има ју у ви ду пра ви ла оби чај ног пра ва 
и да по сту па ју у скла ду са њи ма. По го то во је то ва жно за про цес 
ме ђу на род них ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је, јер се од нас зах те ва 
при хва та ње ме ђу на род них стан дар да и уна пре ђе ње у по гле ду при-
ме не пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. Спољ ни ор га ни Ре пу бли ке Ср-
би је по себ но мо ра ју по зна ва ти сва пра ви ла оби чај ног пра ва, али и 
уну тра шњи ор га ни. При ме ра ра ди суд ски ор га ни мо ра ју при ме њи-
ва ти и има ти у ви ду оби чај на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва ка ко би 
се из бе гла по тен ци јал на од го вор ност Ре пу бли ке Ср би је за по вре-
де та квих пра ви ла. Због то га су пра ви ла ко ја уоб ли ча ва Ко ми си ја 
за ме ђу на род но пра во од ве ли ке ва жно сти за Ре пу бли ку Ср би ју. 
По ред њих сви др жав ни ор га ни би мо ра ли има ти у ви ду и прак су 
Ме ђу на род ног су да прав де бу ду ћи да је он нај ва жни ји ор ган ко ји 
при ме њу је пра ви ла оби чај ног пра ва на ре ша ва ње спо ро ва из ме ђу 
др жа ва.
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THEROLEOFCUSTOMSINMODERN
INTERNATIONALLAWANDSIGNIFICANCE
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Resume
On the ba sis of the re se arch, we can pre sent so me ba sic con clu-

si ons abo ut the sta tus of cu sto mary ru les in the mo dern in ter na ti o nal 
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com mu nity. The ro le and im por tan ce of cu sto mary ru les for the fun cti-
o ning of the in ter na ti o nal system to day is very high. Alt ho ugh the cu-
stoms mar ked the early pe riod of in ter na ti o nal law and, as such, played 
a sig ni fi cant ro le they ha ve not lost the ir im por tan ce. As a te sta ment to 
the ir im por tan ce may be men ti o ned the re cent work of the In ter na ti o nal 
Law Com mis sion, the first on the su bject of the for ma tion and evi den-
ces of cu sto mary ru les, and af ter that on the iden ti fi ca tion of in ter na ti o-
nal cu sto mary ru les. In ad di tion, the prac ti ce of the In ter na ti o nal Co urt 
of Ju sti ce con stantly con firms the im por tant ro le played by the cu sto-
mary ru les of in ter na ti o nal law. 

It can be said that the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce con tri bu ted 
to the cu sto mary ru les ser ve as a re si li ent me ans for the ap pli ca tion of 
law in si tu a ti ons whe re the le gal obli ga tion can not be pro vi ded thro ugh 
con tracts that are in for ce. Cu stoms in the mo dern in ter na ti o nal com-
mu nity una vo i da ble le gal so ur ce and be ca u se thro ugh them, for med the 
ba sic norms of in ter na ti o nal law jus co gens ru les. Ro le played by cu-
stoms to day can best be seen if the po ints to the dif fe ren ces that exist in 
terms of tra di ti o nal and mo dern cu stoms. Alt ho ugh the for mal si de of 
cu stom as a so ur ce of rights suf fe red by the chan ges, they still re tain the 
ba sic ele ments that we re cha rac te ri zed in the pre vi o us pe riod. 

Par ti cu lar at ten tion to the work of the In ter na ti o nal Law Com-
mis sion De di ca ted to the end-users of the ru les re la ted to cu stoms, such 
as the sta te. To en su re the ap pli ca tion of cu sto mary ru les ne ces sary for 
the in ter nal or gans of each Sta te ac ting in ac cor dan ce with the ap pli ca-
ble cu sto mary law. This is espe ci ally im por tant for Ser bia, whe re all the 
aut ho ri ti es, both in ter nal and ex ter nal, ha ve to know the ru les to iden-
tify prac ti ces and to act in ac cor dan ce with the cu stoms of in ter na ti o nal 
law. This is im por tant in the pro cess of in ter na ti o nal in te gra tion of the 
Re pu blic of Ser bia for the ob ser van ce of cu sto mary ru les con tri bu te to 
the de ve lop ment of our co un try.
Keywords: cu sto mary le gal ru les, iden ti fi ca tion of in ter na ti o nal cu stoms, the 

In ter na ti o nal Law Com mis sion, the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, 
in ter na ti o nal in te gra tion of Re pu blic of Ser bia;
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