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Сажетак
Токомисторијемногесудржавенастојаледапридо
бијупозицијудржавненеутралностиинатајначин
заштитесопственостановништвоитериторијуод
ратнихоперација.
Традиционална неутралност је доживљавала своје
трансформацијетокомисторије.Класичнанеутрал
носткојаподразумевадаседржавакојајеунеутрал
ном статусу налази изван политичких и економских
савезавишенијеактуелна.Неутралностдобијасвоју
новуформујердржавемогубитичланицемеђународ
нихорганизацијаадањеневојнеснагеимајустатус
неутралнихоружанихснага.Дакле,уновимусловима
војнанеутралностможепостојатинезависнооддр
жавне,чакиакоједржавачланицанекемеђународне
организације.
Кључнеречи:Европа,рат,држава,војска,неутрал
ност

Tер ми но ло шки од ре ди ти по јам неутралностни је јед но став но. 
Лин гви стич ки он се мо же  од но си ти на по је дин це али и на од ре-

ђе не прав це (у фи ло зо фи ји на при мер), на ве ли ке дру штве не и на-
ци о нал не су ко бе (ра то ве), или на од ре ђе не си ту а ци је (по зи ци је).1)

Да кле, ако је реч о пер со на ли за ци ји тер ми на не у трал ност, до-
ла зи се до тер ми на неутралан(лат. Neutra), а ми сли се пре све га 
на осо бу ко ја је не при стра сна, ко ја не при па да  ни јед ној стран(ц)
* На уч ни са рад ник, Бе о град.
1) Тер мин неутрализацијамо же да се од но си на дру штве не али и на ме ди цин ско-би о ло-

шке про це се. 
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и, ко ја не уче ству је у су ко би ма од но сно ко ја има соп стве ни став 
раз ли чит од гру па ци ја ко је су фор ми ра не. За раз ли ку од ове пер-
со ни фи ка ци је тер ми на не у трал ност по сто ји тер мин неутрализам
(лат. Neutralis) ко ји се од но си на не при па да ње ни јед ној од ре ђе ној 
ре ли ги ји или фи ло зоф ском или би ло ком прав цу а вр ло че сто се ко-
ри сти као си но ним за сло бод но ми шље ње или раз ми шља ње.

У вој ном сми слу неутрализација(лат Neutralisatio) че сто зна-
чи ели ми ни са ње или уни шта ва ње про тив ни ка. У ду бљем ми са о ном 
кон струк ту мо же да се од но си на до во ђе ње у ста ње не при па да ња 
ни јед ној стра ни, че сто и из јед на ча ва ње су прот ста вље них стра на 
(или ста ња), да ка ко и от кла ња ња не ког деј ства. Вр ло сли чан овој 
мо ди фи ка ци ји тер ми на не у трал ност је и тер мин неутрализовати
(лат. Neutralisare),а он се од но си на от кла ња ње не ке рад ње или 
ства ри, а мо же се ти ца ти и рад ње у ко јем се од ре ђе ни фак тор чи ни 
без у ти цај ним, или пред ста вља чин осу је ћи ва ња од ре ђе не рад ње.

У овом ра ду го во ри ће мо о тер ми ну не у трал ност у кон тек сту 
ко ји се он од но си на вој ну и др жав ну не у трал ност. Тер мин ко ји се 
ве зу је за  не у трал ност др жа ва од но си се на оне др жа ве ко је су из 
од ре ђе них ме ђу на род них окол но сти до би ле са гла сност  и га ран ти-
је ме ђу на род не за јед ни це да ће би ти не у трал не. Та ко ђе, не у трал-
ност је прав но-по ли тич ки ста тус др жа ве ко ја ни је у прет по ста-
вље ном ра ту ни са јед ном стра ном у су ко бу. Др жа ва у том ста ту су 
ужи ва ткз. правонеутралности, тер мин ко ји озна ча ва скуп пра ва 
и ду жно сти не у трал них др жа ва у од но су на за ра ће не, као и за ра ће-
них у од но су на не у трал не.2)

ПРАВНОПОЛИТИЧКЕПРЕТПОСТАВКЕ
ИВРСТЕНЕУТРАЛНОСТИ

Не у трал ност пред ста вља прав ни по ло жај др жа ве ко ја не уче-
ству је у ору жа ном су ко бу дру гих др жа ва и при др жа ва се пра ви ла 
ме ђу на род ног пра ва ко ја ва же за не у трал ност. Та пра ви ла ме ђу-
на род ног пра ва од но се се на ту ма че ње ме ђу на род ног пра ва ко ја 
се од но се на по јам не у трал но сти. Под пој мом не у трал но сти ме ђу-
на род но пра во под ра зу ме ва не при стра сан по ло жај јед не др жа ве у 
од но су на рат ни су коб при знат од ра ту ју ћих стра на. Не у трал на др-
жа ва мо же пре ма за ра ће ним стра на ма пред у зе ти ве ћа огра ни че ња 
од оних ко ју на ме ћу пра ви ла рат ног пра ва, али без фа во ри зо ва ња 
2) По гле да ти, Paul Pra del le, «Ľ évo lu tion de la ne u tra lité»,Revuedadroitinternational, Pa ris, 

1934. 
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би ло ко је стра не. Кроз исто ри ју не ке су др жа ве да би обез бе ди ле 
стрикт ну не у трал ност, на мет ну ле су уну тра шњим за ко но дав ством 
сво јим др жа вља ни ма ве ће ду жно сти и ве ћа огра ни че ња у од но су 
на за ра ће не, од оних ко је им је на ме та ло и ко је им је би ло про пи са-
но ме ђу на род ним пра вом.3)  

Не у трал ност је сло жен по ли тич ки и прав ни по јам. По ли тич ки 
јер се др жа ва ста вља ју ћи се у по ло жај не у трал но сти оста је из ван 
рат ног су ко ба, док јој прав ни по ло жај не у трал не др жа ве на ме ће 
од ре ђе не оба ве зе и пру жа од ре ђе на пра ва.4) Ако не у трал на др жа-
ва кр ши пра ви ла не у трал но сти, ме ђу на род на за јед ни ца јој мо же 
ус кра ти ти тај ста тус. Ако је реч о вој ном су ко бу у ко јој не у трал на 
др жа ва кр ши пра ви ла свог ста ту са, од но сно ра ди у ко рист јед не 
стра не у су ко бу, дру га стра на има пра во да упо тре бом си ле спре чи 
да ље кр ше ње пра ви ла не у трал но сти. Те ри то ри ја не у трал не др жа-
ве не при ко сно ве на је и не сме по ста ти ра ти ште. Али, ако се том 
те ри то ри јом ко ри сти јед на за ра ће на стра на, дру га мо же из во ди ти 
бор бе на деј ства про тив ору жа них сна га или вој них обје ка та про-
тив ни ка на не у трал ној те ри то ри ји.  

На у ка и прак са по зна ју два об ли ка не у трал но сти. При вре ме ну 
и трај ну. При вре ме на не у трал ност мо же да се од но си на од ре ђе ни 
су коб у ко јој јед на или ви ше стра на у су ко бу не уче ству ју од по-
чет ка.5) Стал на не у трал ност пред ста вља трај ни по ло жај јед не или 
ви ше др жа ва ко је оне за у зи ма ју у ме ђу на род ној за јед ни ци а од но се 
се на ору жа не су ко бе у ко јој она или оне не уче ству ју. 

Др жав на не у трал ност прет по ста вља уна пред да ту из ја ву јед не 
др жа ве ко ју су при хва ти ле (га ран то ва ле) дру ге др жа ве. Са ма из ја ва 
за ин те ре со ва не зе мље, без са гла сно сти дру гих, на ро чи то су сед них 
др жа ва ни је до вољ на за за сни ва ње ста ту са стал не не у трал но сти. У 
исто ри ји је би ло ви ше слу ча је ва да су та кву же љу из ра жа ва ле по-
је ди не др жа ве, али ни су мо гле до ћи до трај не не у трал но сти јер је 
3) Ова кве при ме ре мо же мо на ћи у За ко ну о не у трал но сти САД из 1937. и 1939. го ди-

не, као и у не ким за ко ни ма о не у трал но сти скан ди нав ских др жа ва. По гле да ти, Qvincy  
Wright, «The Pre sent Sta tus of Ne u tra lity», TheAmericanJournalofInternationalLaw, vol. 
34, 1940. Ed win Bo ur chard, «War, Ne u tra lity and Non-Bel li ge rency», TheAmericanJournal
ofInternationalLaw, vol.35, 1941.  

4) По гле да ти, Или ја М. Бог да но вић, Доктринатоталнеодбранеибезбедностинеутрал
неШведске,док тор ска ди сер та ци ја, ФПН, Бе о град, 1993. 

5) Ова кав при мер мо же мо на ћи у Дру гом свет ском ра ту. У ње му САД ни су уче ство ва ле 
од мах, већ су на ње го вом по чет ку би ле не у трал не. 
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не до ста ја ла ме ђу на род на са гла сност (Хо лан ди ја, Бел ги ја, Дан ска, 
Нор ве шка, Исланд, Швед ска и др.)6)

ИСТОРИЈСКИАСПЕКТ

То ком исто ри је по сто ја ле су др жа ве ко је су (или је су), по ку ша-
ле да за сну ју по зи ци ју не у трал но сти. Бел ги ја је 1831 а Лук сем бург 
1867, би ле су стал но не у трал не др жа ве али је тај њи хов ста тус био 
уки нут Вер сај ским ми ров ним уго во ром. 

По сле Беч ког кон гре са ве ли ке си ле су сма тра ле да због европ-
ске рав но те же зах те ва ју ује ди ње ње Бел ги је са Хо лан ди јом, ко је ће 
исто вре ме но за га ран то ва ти уза јам но бла го ста ње обе ју чла ни ца ове 
уни је. Али ова ап стракт на рав но те жа ни је до би ла сво ју по твр ду у 
ре ал ном по ли тич ком жи во ту. Спа ја ње ове две зе мље у јед ну Кра-
ље ви ну ни је од го ва ра ло же ља ма та ко сје ди ње ног ста нов ни штва. 
Бел ги јан ци се ни ка ко ни су мо гли по ми ри ти са иш че за ва њем на ци-
о нал не ин ди ви ду ал но сти. На ро чи то им је би ло те шко да при хва те 
по ло жај про вин ци је ко јом се је ди но уве ћа ва те ри то ри ја њи хо вог 
су се да, од ко га су они би ли одво је ни ду бо ким пси хо ло шким и вер-
ским раз ло зи ма. Ова кво ста ње иза зва ло је озбиљ не про бле ме 1830. 
го ди не ко јом при ли ком је на гла ше на нео п ход на по тре ба одва ја ња 
ове две зе мље и по тре ба да се са Бел ги јом учи ни оно што је пр во-
бит но тре ба ло ура ди ти на на чин ко ји ни њу ни европ ски мир не 
би из ла гао ис ку ше њи ма. Тај за да так узе ла је на се бе 1831. го ди не 
Лон дон ска кон фе рен ци ја ко ја га је окон ча ла про кла мо ва њем бел-
гиј ске не за ви сно сти, исто вре ме но од лу чив ши да она бу де ста вље-
на  под ре жим стал не не у трал но сти7) Та ко утвр ђе на бел гиј ска не у-
трал ност од у пи ра ла се спољ ним по ку ша ји ма по вре де тог ста ту са 
све до свет ског ра та. Али до жи вев ши агре си ју од Не мач ке (ко ја 
је би ла јед на од си ла ко је су га ран то ва ле Бел гиј ску не у трал ност), 
то ком са мог ве ли ког ра та, Бел ги ја по ње го вом окон ча њу ни је са чу-
ва ла исти ста тус, јер су си ле по бед ни це  сма тра ле да је бо ље да се 
у бу дућ но сти Бел ги ја до бро вољ но од рек не  свог до та да шњег ста-
ту са.

По сле Бел ги је и Лук сем бург је за тра жио од ме ђу на род не за-
јед ни це не у трал ност. По чет ком 1867. го ди не На по ле он је тра жио 
анек си ју Ве ли ког Вој вод ства Лук сем бург. Ме ђу тим ус про ти ви ла 
6) Holl Ot mar, SmallStatesinEuropeandDependence, Austri na In sti tu te of  In ter na ti o nal Af-

fa irs, 1983. 
7) Fo ur gas sie Ge or ges, LaneutralitéBelgique, Pa ris, 1903. 
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се пру ска Скуп шти на зах те вом да се анек си ја Лук сем бур га не мо-
же из вр ши ти без при стан ка Пру ске. По сле мно го број них рас пра-
ва од лу че но је да се при овим не са гла сно сти ма Пру ске и Фран цу-
ске Лук сем бург ста ви под та кав по ли тич ки и вој ни ста тус ко ји би 
га са чу вао од сва ке анек си је. Ка ко је Пру ска стал но би ла про тив 
при сје ди ња ва ња Лук сем бур га Фран цу ском цар ству, то је Ве ли ко 
Вој вод ство ста вље но под ста тус стал не не у трал но сти уго во ром од 
11. ма ја 1867 го ди не пот пи са ним у Лон до ну од стра не си ла по бед-
ни ца. Прин цип стал не не у трал но сти Лук сем бур га био је по твр ђен 
оба ве зом ко лек тив не га ран ци је си ла пот пи сни ца под усло вом да 
се Лук сем бург од рек не сво јих пра ва на др жа ње вој ске и по ди за ње 
утвр ђе ња. Суд би на ова кве стал не не у трал но сти Лук сем бур га би ла 
је слич на оној Бел ги је. Ње го ва стал на не у трал ност би ла је на ру-
ше на то ком Свет ског ра та и пре ста ла је да ме ђу на род но по сто ји у 
ме ђу на род ном по сле рат ном по рет ку.8) 

Но ви ја по ли тич ка исто ри ја та ко ђе је по зна ва ла ин сти тут не у-
трал но сти. По во дом скла па ња др жав ног уго во ра од 1954, про гла-
ше на је стал на не у трал ност Аустри је. Ње ну не у трал ност су га ран-
то ва ле и пре у зе ле су бив ше оку па ци о не си ле и не ке дру ге др жа ве 
(на при мер не ка да шња СФРЈ). Прав но-по ли тич ки по ло жај не у-
трал не др жа ве ни је сме тао Аустри ји да по ста не пу но прав на чла-
ни ца  УН и ЕЗ. На и ме, Аустри ја је од 1955. го ди не чла ни ца УН, а 
од 1995. го ди не Европ ске За јед ни це.9) 

Прав но-по ли тич ка исто риј ска прак са по зна је и ин сти тут не у-
трал них зо на.10) Бли жа европ ска исто ри ја до не ла је Уго вор о ми ру 
са Ита ли јом из 1947. го ди не ко ји је про мо ви сао град Трст са бли-
жом око ли ном не у трал ном зо ном под на зи вом Сло бод на Те ри то-
ри ја Тр ста. На и ме, по сле Дру гог свет ског ра та, оста ло је не ре ше но 
пи та ње де ла гра ни це из ме ђу Ита ли је и СФР Ју го сла ви је. Из тих 
раз ло га од 10.02.1947. го ди не су град Трст и ње го ва око ли на де ло-
ва ли као зо не А и Б под на зи вом Сло бод на те ри то ри ја Тр ста. Зо на 
А је укљу чи ва ла град Трст са ње го вом бли жом око ли ном а вој но 
су је др жа ле бри тан ске и аме рич ке сна ге. Зо на Б је укљу чи ва ла 
се ве ро за пад ну Ис тру и Сло ве нач ко при мор је, ко је су би ле под кон-
тро лом та да шње Ју го сло вен ске на род не ар ми је. У Лон до ну 1954. 
8) Бе са ра бић Во јин, Неутралностињенасавременасхватања, Бе о град 1939, стр. 28-29.
9) Lu if Paul, NeutraleindieEG?:Diewesteuropaische InteqrationunddieneutralenStaaten, 

Wi en: Oster re ic hisches In sti tut fur In ter na ti o na le Po li tik, 1998. 
10) Не у трал ност се не од но си са мо на др жа ве. Она мо же да се од но си и на де ло ве не ке др-

жа ве, од ре ђе не обла сти и ре ги о не. О исто риј ском аспек ту не у трал них зо на по гле да ти у 
Ra fael  Eric, Lazonesdemilitarisees, Pa ris: Li bra i rie Hac het te, 1930. 
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го ди не пот пи сан је Споразумосагласностипре ма ко јем је Сло-
бод на те ри то ри ја Тр ста пре ста ла да по сто ји. Зо на А је при кљу че на 
Ита ли ји, а зо на Б та да шњој СФР Ју го сла ви ји.11)

НЕУТРАЛНИПОЛОЖАЈШВАЈЦАРСКЕ

Не у трал ност Швај цар ске за сно ва на је на Па ри ском уго во-
ру пре ма ко јем су си ле пот пи сни це 30.05.1814. го ди не из ра зи ле 
спрем ност да при зна ју Швај цар ској  пра во да у бу дућ но сти ужи-
ва стал ну не у трал ност с об зи ром да је Швај цар ска при зна ла Де-
кла ра ци ју ве ли ких си ла. Беч ки Кон грес сво јом Де кла ра ци јом од 
20 мар та 1815 го ди не до нео је пр ви ре зул тат не у трал но сти и ње-
го вог прав ног нор ми ра ња ко ји се на го ве шта ва са мим ме ђу на род-
ним при ли ка ма то ком XIX ве ка. Вид стал не не у трал но сти на шао 
је сво ју пр ву при ме ну над Швај цар ском Кон фе де ра ци јом ко јој је 
при зна та не за ви сност још Вест фал ским ми ром 1648. го ди не. Још 
та да је Швај цар ска не за ви сност спро во ђе на на ба зи пак то ва и кон-
вен ци ја ма ко ји ма су се кан то ни ве зи ва ли за су сед не др жа ве, те се 
на тај на чин при пре ма ла осно ва за њи хов оп ште при зна ти по ло жај 
не у трал них обла сти. Ови су на по ри пре ки ну ти Фран цу ском ре во-
лу ци јом. У том сми слу На по ле он је по ред мно гих ти ту ла имао и 
ти ту лу и ЗаштитникаШвајцарске. Швај цар ска је би ла под ре ђе на 
На по ле о но вој Фран цу ској а без свог бу џе та и без сво јих ди пло-
мат ских пред став ни ка из гле да ло је да ће она пре или ка сни је би ти 
анек ти ра на од стра не Фран цу ске. Ме ђу тим, по сле по ра за На по ле-
о на, ор га ни зо ван је Беч ки Кон грес ко ји је имао за да так да из вр ши 
ре ор га ни за ци ју та да шње Евро пе. Јед на од од лу ка овог Кон гре са 
би ла је и да се Швај цар ска ста ви под ре жим стал не не у трал но сти. 
То је и по твр ђе но Де кла ра ци јом од 1815. го ди не.12)   

Иако је не у трал ност Швај цар ске би ла по твр ђе на 20.06.1815. 
го ди не па је и Вер сај ски уго вор (чл. 435) по твр дио не у трал ност 
Швај цар ске, она је по ста ла члан Дру штва на ро да по себ ном де кла-
ра ци јом од 1920. го ди не. Ова Де кла ра ци ја је да ла га ран ти је да ће 
Швај цар ска би ти из у зе та од ме ра ко је би се ко ри сти ле про тив ње не 
стал не не у трал но сти.13)

11) По гле да ти, Спо ра зум о Сло бод ној Те ри то ри ји Тр ста, (Анекс VI, чл.3).
12) Че до мир По пов, ОдВерсајадоДанцинга, Но лит, Бе о град, 1976. 
13) О не у трал но сти Швај цар ске по гле да ти, Du to it Ber nard, Le neutralite Svisse, a ľheure

europeenne, Pa ris: li bra i re ge ne ra le de dro it et de ju ri spru dan ce, 1962. 
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Члан ство Швај цар ске у УН ду го је сма тра но не спо ји вим са 
ста ту сом стал не не у трал но сти с об зи ром на оба ве зе  ко је др жа ве 
чла ни це пре у зи ма ју при хва та ју ћи По ве љу (ко лек тив не ме ре) без 
об зи ра што се европ ско се ди ште УН на ла зи у Же не ви. Ипак, Швај-
цар ска је по сле ре фе рен ду ма одр жа ног 10.09.2002. го ди не, по ста ла 
чла ни ца УН.14) 

ПРАВАИОБАВЕЗЕНЕУТРАЛНЕДРЖАВЕ

Не у трал ност се углав ном ве зу је за ста ње ра та. Иако стал на не-
у трал ност под ра зу ме ва и ста ње ми ра, не у трал ни ста тус по је ди не 
др жа ве до ла зи у од ре ђе но ста ње про бе и ис ку ше ња као и у по зи ци-
ју пу не афир ма ци је тек у ста њу на ру ше них ме ђу на род них од но са 
и рат не си ту а ци је. Не у трал ном др жа вом у сми слу ме ђу на род ног 
пра ва сма тра се сва ка др жа ва ко ја не уче ству је у ору жа ном су ко бу 
дру гих др жа ва и при др жа ва се пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и од-
ре да ба ко је ва же за ста тус не у трал них др жа ва. Не у трал на др жа ва 
по пра ви ли ма  ме ђу на род ног пра ва мо ра се уз др жа ва ти од би ло ка-
кве по мо ћи ра ту ју ћим стра на ма, али и од сва ке ак тив но сти ко ја би 
ишла у при лог јед ној од ра ту ју ћих стра на.15) Ду жност не у трал них 
др жа ва у ору жа ном су ко бу ре гу ли ше Па ри ска по мор ска кон вен ци-
ја из 1856, V ха шка кон вен ци ја из 1907 о пра ви ма и ду жно сти ма 
не у трал них си ла и ли ца у слу ча ју ра та на коп ну, и XI II ха шка кон-
вен ци ја о пра ви ма и ду жно сти ма не у трал них др жа ва у ра ту на мо-
ру као и оп ште оби чај но пра во.  

Не у трал на др жа ва не ма пра во да скла па ме ђу на род не уго во-
ре ко ји ма се уза јам но га ран ту је вој на по моћ ра ди очу ва ња не за-
ви сно сти и те ри то ри јал ног ин те гри те та. Док је вла да ло пра ви ло 
да је су ве ре но пра во сва ке др жа ве да во ди рат, не у трал на др жа ва 
се мо ра ла од ре ћи тог пра ва. Она ме ђу тим, има пра во да се бра ни 
од на па да и да пред у зи ма све ме ре ко је се ти чу ње не без бед но сти 
(стал на вој ска, вој не по ста је итд.). Стал но не у трал не др жа ве у на-
че лу мо гу би ти чла ни це ме ђу на род них ор га ни за ци ја, али не и оних 
ко је сво јим члан ством на ме ћу оба ве зе уче ство ва ња у за јед нич ким 
ору жа ним ак ци ја ма. Не у трал на др жа ва ни је оба ве зна спре ча ва ти 
вла сти те др жа вља не да се до бро вољ но при кљу че вој ска ма за ра ће-
них сна га, ни ти да им за бра ни про да ју оруж ја, рат ног ма те ри ја ла 
14) О од но су не у трал них зе ма ља и УН по гле да ти, Cha u mont Char les, TheUnitedNationsand

Neutrality,    1957.
15) Бар тош Ми лан, Међународнојавноправо, I књи га, Кул ту ра, Бе о град, 1954, стр. 257. 



- 304 -

ПОЛИТИЧКИИВОЈНИАСПЕКТНЕУТРАЛНОСТИМилованРадаковић

или да ва ња нов ча не по мо ћи. Ме ђу тим гра ђа нин не у трал не др жа ве 
(не у трал ни гра ђа нин) гу би ста тус не у трал ног ли ца ако уче ству је 
у не при ја тељ стви ма или на дру ги на чин по ма же за ра ће ној стра-
ни.16)

ВОЈНАНЕУТРАЛНОСТ

Вој на не у трал ност обич но под ра зу ме ва и др жав ну, али то не 
мо ра да бу де пра ви ло. Др жа ва мо же да бу де чла ни ца ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја али уко ли ко ње на вој ска не уче ству је у вој ним опе ра-
ци ја ма тих ор га ни за ци ја има оба ве зу да ин фор ми ше ме ђу на род ну 
за јед ни цу да ње на ору жа на си ла не ће уче ство ва ти у вој ним опе ра-
ци ја ма ор га ни за ци ја ко ји ма при па да, од но сно да се не ће ме ша ти 
у су ко бе тре ћих др жа ва тј. да ће упо тре би ти си лу са мо ако бу де 
на пад ну та, од но сно из ло же на агре си ји.

Ка да је реч о вој ној не у трал но сти, за ње ну ре а ли за ци ју су бит-
ни сле де ћи еле мен ти. Пр во са гла сност ме ђу на род не ор га ни за ци је 
ко јој од ре ђе на зе мља при па да да ње не ору жа не сна ге не уче ству ју 
у за јед нич ким вој ним ак ци ја ма. Ако др жа ва ни је чла ни ца од ре ђе-
них ме ђу на род них ор га ни за ци ја, он да је ва жна са гла сност су сед-
них др жа ва и ве ли ких си ла ко је су нај по зва ни је да по твр де са гла-
сност на вој ну не у трал ност за ин те ре со ва не др жа ве.

Уко ли ко се др жа ва од лу чи на вој ну не у трал ност, кон цепт ње не 
од бра не мо же има ти ви ше оп ци ја. Јед на је да се са про гла ше њем 
вој не не у трал но сти зе мља од рек не кла сич них вој них сна га. На и-
ме, она мо же да по ку ша да ус по ста ви та кав си стем ме ђу др жав них 
уго во ра ко ји јој омо гу ћу ју без бед ност и без по се до ва ња соп стве не 
вој не си ле. Др жа ва ко ја би се од лу чи ла за ова кав кон цепт (још ни-
је по знат при мер у све ту) мо гла би сред ства на ме ње на за од бра ну 
да усме ри на не што дру го. Не што дру га чи ји али сли чан кон цепт је 
мо гућ ност да те ри то ри јал ни ин те гри тет јед не др жа ве бу де за шти-
ћен од ору жа не си ле не ке дру ге (су сед не) др жа ве. Др жа ва чи је гра-
ни це вој но га ран ту је не ка дру га зе мља за си гур но би за те услу ге 
да ва ла од ре ђе не кон це си је. 

Др жа ва ко ја зах те ва вој ну не у трал ност (ко ја би као и др жав на 
мо ра ла би ти га ран то ва на ме ђу на род ним уго во ри ма и дру гим ак ти-
ма) мо гла би се од лу чи ти на ткз. сим бо лич ну ору жа ну сна гу (ти па 
на ци о нал не гар де). Та кве је ди ни це су ка рак те ри стич не за ге о граф-
16) Ko ma rin cki Ti tus, TheplaceofneutralityinthemodernsystemofInternationalLaw, Pa ris: 

Re cu eil Si rey, 1953. 
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ски вр ло ма ле европ ске др жа ве, ка кве су Сан Ма ри но, Лук сем бург, 
Ан до ра, Мо на ко, Ли хен штајн и де ли мич но Швај цар ска. 17)

И ко нач но вој но не у трал на др жа ва мо же сна гом сво је при вре-
де из гра ди ти ефи ка сну вој ну си лу, ко ја де лу је од вра ћа ју ће на сва-
ког по тен ци јал ног агре со ра. Ова ква ору жа на си ла сво јим про фе си-
о нал ним зна њем, уве жба но шћу мо дер ном опре мом и са вре ме ном 
тех но ло ги јом мо же де ло ва ти од вра ћа ју ће и учи ни ти сва ку агре си ју 
не ис пла ти вом.

* 
*    *

У ме ђу на род ним од но си ма кла сич на др жав на не у трал ност до-
жи ве ла је сво ју ре де фи ни ци ју. Не ка да је би ло до вољ но да у су ко бу 
две др жа ве тре ћа про гла си не у трал ност и да оста не у том ста ту су. 
Ме ђу тим да нас је то уве ли ко дру га чи је. Ово пре све га из раз ло га 
про ме не и ре де фи ни ци је ору жа них су ко ба. Да нас су рет ки су ко би 
у ко јој за ра ће не стра не не ма ју при кри ве ну или отво ре ну по др шку 
дру гих зе ма ља. Та ква по зи ци ја ра ту ју ћих стра на, на ме ће оба ве зу 
не у трал ној др жа ви да за сво ју не у трал ност има са гла сност дру гих 
(пре све га су сед них) др жа ва. Од ре ђе не оба ве зе не у трал них др жа ва, 
та ко ђе су до жи ве ле сво ју про ме ну. Јед на од та квих се од но си ла на 
оба ве зу не у трал не др жа ве да не при сту па ме ђу на род ним ор га ни за-
ци ја ма, али као та ква ви ше не по сто ји. Уко ли ко су чла ни це ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја, у окви ру њих оне мо гу тра жи ти из о ста нак 
не ких оба ве за уну тар ње. На при мер мо гу тра жи ти не у трал ност 
сво јих вој них сна га и у окви ру да те ме ђу на род не ор га ни за ци је. 18)

По ја ви ли су се и но ви ви до ви не у трал но сти. Јед на од њих је 
ткз. активнанеутралност. По сле Дру гог свет ског ра та у усло ви-
ма де ко ло ни за ци је и ја ча ња на че ла ко ег зи стен ци је у ме ђу на род ним 
од но си ма по ја ви ла се док три на ткз. ак тив не не у трал но сти. Док 
кла сич на не у трал ност ука зу је на по ло жај др жа ве у усло ви ма ра та, 
ова дру га, де лу је као ак ти ван фак тор у ис кљу че њу ра та и ја ча ња 
ми ра, тј за сни ва се на прет по став ци да ако до ђе до атом ског или 
не ка квог дру гог све у ни шта ва ју ћег ра та, у са вре ме ним усло ви ма ни 
јед на др жа ва не мо же оста ти не у трал на19), од но сно по ште ђе на од 
упо тре бе та квог ра за ра ју ћег оруж ја. Ова вр ста не у трал но сти утвр-
17) Ви ше о ово ме, Ki e ser Rolf, TheNewSwitzeland: Pro blems and Po li ci es,  1996.
18) О овом про бле му де таљ ни је, Ne u hold Han spe ter, TheEuropeanNeutrals in the1990s:

NewChallengesandOpportunies, We stvi ew Press, 1992. 
19) Из ово га је ка сни је про и за шла док три на о недељивостимира.
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ђе на је на Же нев ској кон фе рен ци ји о Ин до ки ни ко ји се од но сио 
на ро чи то на ста тус Кам бо џе, као и де кла ра ци јом о не у трал но сти 
Ла о са 23.07.1962. го ди не.  

MilovanRadakovic
POLITICALANDMILITARYASPECTSOFNEUTRALITY

Summary
Throughout historymany countries have sought the po
sitionof stateandmilitaryneutrality inorder toprotect
populationandterritoryfromwaroperations.
Neutralityexperiencedatransformationintime.Classical
neutralitythatimpliedneutralityinwarsaswellasaposi
tionofacountryoutsidethetraditionalstateandmilitary
alliances,nownolongerexists.Neutralityhasacquireda
newforminwhichastatemaybeamemberofaninterna
tionalorganizationbutinwhichitsarmedforcesareinne
utralstatus.Thereforemilitaryneutralityisoftenspoken
ofindependentlyoftheneutralityofthestate.
KeyWords:Europe,war,state,military,neutrality.
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