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Сажетак
Аутор у овом раду обрађује спољне оружане облике
угрожавања безбедности демократске државе, тј.
нарушавања капацитета система безбедности др
жавеибезбедностињенихграђана.Урадусеуказује
нанајзначајнијеобликеспољњегугрожавањабезбед
ностиито: агресију, војну интервенцију, инвазију и
војнипритисак.Агресија јенасилнаакција једнеили
више држава против територијалног интегритета
илиполитичкенезависностидругедржаве,предузета
снамеромдасеоспориправонаопстанакдржаве,из
менињендруштвеноекономски систем, отцепи део
њенетериторијеитомеслично”.Војнаинтервенци
јапредстављаједанодобликаполитикесилеиможе
битидефинисанакаомешањеједнедржавеуодносе
другихдржава.Стратегијаинтервенцијесесводина
спрегусилеиполитике,уновијевремеиидеологије,ко
јојприбегаваједнавеликасилапротивмале,илисла
бијеземље.Инвазијајевидагресијеукојојагресорна

* На уч ни са вет ник у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је - Бе о град
** Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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силнопродиренатериторијудругеземљерадињеног
заузимања, освајања, окупације или реализовања би
локаквогконкретногполитичког,војногилиеконом
скогциља.Изводисеобичнонаширокомфронту,ја
кимснагамаинајчешћебрзоиодлучно.Војниприти
сакпредстављаактивносткојајетакођезабрањена
међународнимратнимправом.Обично се примењује
противдржавекојанијеустањудасеадекватносу
протставиономековршивојнипритисак.
Кључне речи: Безбедност, агресија, инвазија, војни
притисак,војнаинтервенција,држава,демократија

Pод пој мом угро жа ва ња под ра зу ме ва ју се дру штве не по ја ве или 
по на ша ње на ста ло де ло ва њем чо ве ка (по је ди нач но или груп-

но) при ро де или тех нич ких си сте ма у ду жем пе ри о ду ко је су зна чај-
ног оби ма, при че му на ста ју или мо гу на ста ти, штет не по сле ди це 
по ин те гри тет чо ве ка, ње го ву сло бо ду и имо ви ну, као и по ин те гри-
тет и су ве ре ни тет др жа ве и ње них ин сти ту ци ја. Да кле, угро жа ва ње 
је сва ка вр ста дру штве не, при род не и тех нич ке опа сно сти ко јом се 
угро жа ва ју ин те гри тет, сло бо да, имо ви на или здра вље љу ди, као и 
те ри то ри јал ни ин те гри тет и су ве ре ни тет и устав ни по ре дак и пра-
во др жа ве, на ро да, на ци ја или дру штве них гру па и по је ди на ца.1)

Угро же ност је об лик кон кре ти зо ва не опа сно сти по од ре ђе не 
де ло ве и су бјек те дру штва од, у осно ви пред ви ди вих, си ла од ко-
јих се мо гу пред у зи ма ти ак тив не и па сив не ме ре обез бе ђи ва ња и 
пре вен ти ве, ак ту ел не за шти те, као и ме ре пра те ће (пост) за шти те. 
По ја ве угро жа ва ња вред но сти дру штва при сут не су још од ње го-
вог на стан ка. Сва дру штва кроз исто ри ју би ла су ма ње-ви ше из ло-
же на угро жа ва њу у раз ли чи том об ли ку и оби му. У по чет ку је био 
угро жен њи хов оп ста нак, а за тим и њи хов по ли тич ки, еко ном ски и 
кул тур ни раз вој.

Реч безбедност2)има сво је из вор но је зич ко зна че ње “постоје
ћабезбедност” (тј. она ко ја се има - по се ду је) и “безбедностод
браномстечена”. Мо же се за кљу чи ти да се она од бра ном сти че и 
пред ста вља од ре ђе ну вред ност као ква ли та тив ни од раз ста ња си-
сте ма ко ју као та кву др жа ва има. Без бед ност као оп шти по јам у 
од но су на су шти ну и ствар но ста ње пој ма мо же се де фи ни са ти као 
ста ње, ор га ни за ци ја и функ ци ја3). Без бед ност као ста ње пред ста-

1) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 
2007, стр.128.

2) Исто, стр. 37.
3) Војнилексикон, ВИЗ Бе о град, 1981, стр. 56.
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вља за шти ће ност не ког до бра, вред но сти, те ко ви не, дру штва. Као 
ор га ни за ци ја (ме ха ни зам за шти те) без бед ност има раз ли чи те ор-
га ни за ци о не фор ме и раз ли чи та обе леж ја за сно ва на и ре гу ли са на 
ак ти ма или од лу ка ма дру штве них гру па ци ја. Као функ ци ја она је 
не раз двој ни атри бут људ ске и др жав не де лат но сти.

У ана ли зи пој ма без бед но сти нај че шће се узи ма ју у об зир два 
еле мен та: при су ство и од су ство без бед но сти, где под при су ством, 
као по зи тив ном од ред ни цом без бед но сти, под ра зу ме ва ју сло бо ду 
од стра ха (freedom from fear) и сло бо ду од си ро ма штва (freedom
fromwant)4). Слич но то ме, без бед ност се у објек тив ном сми слу де-
фи ни ше као од су ство прет њи (absenceofthreats) усво је ним вред-
но сти ма, а у су бјек тив ном сми слу као од су ство стра ха (ab sen ce of 
fe ar) да ће те вред но сти би ти на пад ну те, или се под њом под ра зу-
ме ва ‘’сло бо да од штет них прет њи’’.5) Без бед ност по не ки ма има и 
две ди мен зи је: из бе га ва ње ра та (не га тив на ди мен зи ја) и из гра ђи ва-
ње ми ра (по зи тив на ди мен зи ја). Мо жда нај бо ље од ре ђе ње су шти-
не пој ма без бед но сти је да се ‘’у слу ча ју без бед но сти ди ску си ја во-
ди о те жњи ка сло бо ди без прет њи, при че му се без бед ност, ка да се 
рас пра ва о њој ти че ме ђу на род ног си сте ма, од но си на спо соб ност 
др жа ва и дру шта ва да очу ва ју сво ју не за ви сност и ин те гри тет’’.6) 

Дру га гру па ауто ра пред ла же не што ши ре де фи ни ци је без бед-
но сти. Без бед ност се та ко од ре ђу је као ‘’га ран ци ја бу ду ћег оп стан-
ка’’, од но сно без бед ност, у крај њем слу ча ју, пред ста вља ‘’пи та ње 
оп стан ка’’ (без бед ност зна чи оп ста нак), ма да без бед ност и оп ста-
нак не ма ју исто зна че ње за све. Још ши ре од ре ше ње је да у оп штој 
упо тре би без бед ност озна ча ва ‘’сло бо ду од раз ли чи тих ри зи ка’’, 
јер без бед ност ни је си но ним за сред њи ни во бу ду ћег бла го ста ња, 
већ се фо ку си ра на ри зик од мо гу ћег ста ња кри тич не ег зи стен ци-
је.7) По овом схва та њу, без бед ност ни је функ ци ја тре нут ног бла-
го ста ња, већ услов из бе га ва ња ста ња кри тич не ег зи стен ци је у бу-
дућ но сти.8) Без бед ност се од ре ђу је и као ‘’спо соб ност упо тре бе, 

4) Si del, Vic tor W., Levy, Ba rry S. ”Se cu rity and pu blic he alth”, SocialJustice, Vol. 29, No. 3 
(Fall 2002) pp. 108-119.

5) Wol fers, Ar nold, “Na ti o nal Se cu rity as an am bi gu o us symbol”, PoliticalScienceQuarterly, 
Vol. 67, No. 4 (De cem ber 952), pp. 485; Evans, Gra ham, New nham, Jef frey, ThePenguin
DictionaryofInternationalRelations, Pen guin Bo oks, Lon don, 1998, p. 490.

6) Bu zan, Ba rry, PeopleState&Fear: AnAgendaforInternationalSecurityStudiesinthePost
ColdWarEra (se cond edi tion), Pe ar son Long man, Lon don, 1991, p. 18.

7) King, Gary, Mur ray, Chri stop her J.I., “Ret hin king hu man se cu rity”, PoliticalScienceQuar
terly: Vol. 116, No. 4 (Win ter 2001), pp. 585-611.

8) Исто
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ула га ња, или на дру ги на чин ко ри шће ња на ци о нал ног бо гат ства, 
што зна чи да је зе мља без бед на ка да уве ћа ње ње ног бо гат ства на 
би ло ко ји на чин ни је спре че но’’.9) 

Без бед ност се по сма тра и као ‘’јед на од нај фун да мен тал ни јих 
људ ских по тре ба, нео бо ри ва га ран ци ја си гур но сти и бла го ста ња, 
еко ном ске ста бил но сти и мо гућ но сти, ре да и дру штве но сти, сло-
бод ног жи во та без стра ха и те го ба. Та ква без бед ност је сте уни вер-
зал ни циљ за све, све ча ни и вр хун ски за вет гра ђа на и по ли тич ких 
ли де ра за ко је је људ ска без бед ност пр ва ду жност.10)

Без бед ност др жа ве као ста ње об у хва та це ло куп ну за шти ће-
ност др жа ве од свих ви до ва де ло ва ња и по ја ва и ути ца ја као опа-
сно сти по ње ну ег зи стен ци ју. У по ли тич ко-без бед но сном сми слу 
она пред ста вља за шти ће ност од угро жа ва ња би ло ко је вр сте, тј. за-
шти ће ност од де струк тив них по ја ва. С об зи ром на про стор са ко-
га се ис по ља ва ју ути ца ји пре ма др жа ви, без бед ност др жа ве мо же 
би ти спољ на и уну тра шња. Спољ на без бед ност се од но си на не за-
ви сност, су ве ре ност и те ри то ри јал ни ин те гри тет. Уну тра шња без-
бед ност се од но си на не сме та но функ ци о ни са ње устав ног по рет ка 
од но сно дру штве ног еко ном ског и прав ног си сте ма и за шти ће ност 
дру гих до ба ра, вред но сти и обје ка та.

Да кле, мо же се за кљу чи ти да угро жа ва ње без бед но сти јед не 
др жа ве об у хва та до во ђе ње у опа сност ста ње др жа ве као по ли тич-
ке ин сти ту ци је (уста но ве) свим ви до ви ма штет них по ја ва, де лат-
но сти и ути ца ја спо ља и из ну тра. Спо ља се до во ди у опа сност: 
не за ви сност; су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет, а из ну тра 
се до во ди у опа сност устав ни по ре дак. Ору жа но угро жа ва ње без-
бед но сти спо ља ма ни фе сту је кроз: Ору жа ну агре си ју (у ло кал ном, 
ре ги о нал ном или свет ском су ко бу); Вој ну ин тер вен ци ју (под окри-
љем УН или из ван УН) и вој ни при ти сак.

ОРУЖАНААГРЕСИЈАКАОНАЈВЕЋИНИВО
УГРОЖАВАЊАБЕЗЗБЕДНОСТИДРЖАВЕ

Агре си ја (лат. Aggressio од аggredi – при сту пи ти, на па сти) 
пред ста вља у ме ђу на род ном пра ву акт упо тре бе си ле, од но сно 
на пад ко ји јед на др жа ва из вр ши про тив дру ге др жа ве или дру гих 

9) La ke, Da vid A., ‘’Anarchy, hi e rarchy and the va ri ety of in ter na ti o nal re la ti ons”, Internatio
nalOrganization, Vol. 50, No. 1 (Win ter 1996), p. 3. 

10) Mладен Ба ја гић, Основибезбедности, Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја, Бе о-
град, 2007, стр.15.
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прав но за шти ће них обје ка та.11) Агре си ја озна ча ва “не и за зва ни на-
пад јед не или ви ше др жа ва на дру гу, ко јим се угро жа ва не за ви-
сност, су ве ре ни тет или те ри то ри јал на це ли на на пад ну те зе мље.”12)

У за ви сно сти од кон крет не вој но-по ли тич ке си ту а ци је и не-
по сред них по ли тич ких и вој но-стра те гиј ских ин те ре са, циљ сва-
ке ору жа не агре си је мо же би ти ра ди ка лан или огра ни чен. Крај њи 
циљ агре си је је сте по се да ње те ри то ри је, ру ше ње дру штве но-еко-
ном ског и устав ног си сте ма зе мље и по ро бља ва ње на ро да. Агре-
си ја је нај че шће ору жа на, од но сно из во ди се при ме ном вој не си ле, 
али об у хва та и сва ку дру гу ак ци ју усме ре ну про тив те ри то ри јал-
не це ли не и не за ви сно сти дру ге др жа ве или про тив ми ра у све ту. 
У том сми слу, го во ри се о еко ном ској, по ли тич кој, суб вер зив ној и 
дру гим вр ста ма агре си је.

Могућивидовиагресијесу: ин ва зи ја, по мор ска бло ка да, раз ли-
чи ти об ли ци на па да ору жа них сна га на коп ну, с мо ра и из ва зду-
шног про сто ра и то упо тре бом ору жа них сна га ста ци о ни ра них на 
ту ђој те ри то ри ји у агре сив не свр хе, до пу шта њем стра ној си ли да 
ко ри сти не чи ју те ри то ри ју про тив тре ће др жа ве, сла њем ору жа них 
фор ма ци ја и пла ће ни ка на ту ђу те ри то ри ју ра ди на па да (деј ства) 
ко ји су на ни воу агре си је.13)  По што агре си ја пред ста вља ме ђу-
на род но кри вич но де ло, По ве љом УН, чла ном 39 Са вет без бед но-
сти УН овла шћен је да у сва ком по је ди нач ном слу ча ју утвр ђу је да 
ли је из вр ше на агре си ја и је су ли угро же ни мир и без бед ност. То је, 
у ства ри, услов за по кре та ње од го вор но сти зе мље ко ја је из вр ши ла 
агре си ју и при ме ну при нуд них ме ра, о ко ји ма, та ко ђе, од лу чу је Са-
вет без бед но сти. Овим чла ном ре гу ли са но је да: “Са вет без бед но-
сти утвр ђу је да ли по сто ји прет ња ми ру, по вре да ми ра или агре си ја 
и да је пре по ру ке или од лу чу је ко је ће се ме ре пред у зе ти у скла ду 
са чл. 41 и 42 да би се одр жа ли или ус по ста ви ли ме ђу на род ни мир 
и без бед ност.”14) Ме ђу тим у по след њој де це ни ји XX ве ка и ка сни је 
СБ је био ин стру мен та ли зо ван од стра не, не ких за пад них си ла, те 
је и сам пре кр шио у ви ше на вра та соп стве ни нај ве ћи прав ни акт – 
По ве љу ОУН.  

11) Политичкаенциклопедија, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 10.
12) Војнилексикон, ВИЗ, Бе о град 1981, стр. 20. 
13) Љу бо мир Ста јић, Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, Бе о град, 

2007, стр. 145-146.
14) Ра ду ло вић Б.Р., Људскаправаидемократија, Днев ник, Но ви Сад, 1993, стр. 19.
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По ве ља УН за бра њу је прет њу си лом и дру ге об ли ке агре си-
је, и да је пра во на пад ну тој др жа ви и ме ђу на род ној за јед ни ци да 
про тив агре со ра при ме њу је ин ди ви ду ал не и ко лек тив не ме ре са-
мо од бра не. Пре ма ме ђу на род ном пра ву сва ка др жа ва мо же да се 
су прот ста ви агре со ру свим сред стви ма и об ли ци ма бор бе ко ји су 
јој до пу ште ни, а ни су за бра ње ни рат ним пра вом.

Ору жа на агре си ја, без об зи ра на циљ ко ји агре сор же ли да по-
стиг не, ди рект но је усме ре на про тив сло бо де, не за ви сно сти, су ве-
ре ни те та и те ри то ри јал не це ло куп но сти. Сва ка ору жа на агре си ја 
има осва јач ки ка рак тер.

Агресијесемогуусловноподелитина:ло кал ну агре си ју; агре-
си ју у ре ги о нал ном ра ту и агре си ју у скло пу свет ског ра та. По-
ред објек тив ног (пред у зи ма ње фак тич ких рад њи – на па да), агре-
си ја под ра зу ме ва и су бјек тив ни еле ме нат ко ји се огле да у на ме ри 
агре со ра да тим пу тем оства ри сво је ци ље ве и у ње го вој све сно сти 
о про тив прав но сти пред у зе те ак ци је. Иако пре све га под ра зу ме-
ва ору жа ни на пад на не ку зе мљу, по јам агре си је има да ле ко ши ре 
зна че ње, па се у за ви сно сти од на чи на ње ног оства ре ња на по чет ку 
XXI ве ка го во ри о ору жа ној агре си ји, еко ном ској агре си ји, агре си-
ји пу тем про па ган де и сл.15)

По ве ља УН за бра њу је прет њу или упо тре бу си ле, али не са др-
жи де фи ни ци ју агре си је. Она је, ме ђу тим, да та у Ре зо лу ци ји Ге не-
рал не скуп шти не УН, бр. 3314 (XXIX) од 14.12.1974. где је у чл. 
1 утвр ђе но да је агре си ја ‘’употребаоружанесилеједнедржаве
против суверенитета, територијалног интегритета или поли
тичкенезависностидругедржаве,односнонамакојидругина
чинкојинијеусагласностисаПовељомУН’’. А По ве ља до зво ља ва 
упо тре бу си ле са мо ра ди са мо од бра не или у слу ча ју ко лек тив них 
ме ра ко је пред у зи ма ју Ује ди ње не на ци је про тив агре си је. У Ре зо-
лу ци ји се кон ста ту је да раз ло зи би ло ко је при ро де не мо гу слу жи ти 
као оправ да ње за агре си ју и не дво сми сле но утвр ђу је да агре си ја 
по вла чи ме ђу на род ну од го вор ност, а агре сор ски рат пред ста вља 
зло чин про тив ме ђу на род ног ми ра.

15) Пр ви озбиљ ни на по ри за де фи ни са ње агре си је пред у зи ма ни су по сле Пр вог свет ског 
ра та, у окви ру Дру штва на ро да. Прем да је Дру штво осу ди ло агре сор ски рат и по сти-
гло за па же не ре зулт га те на по љу огра ни че ња ра та, оно ни је ус пе ло да са свим за бра ни 
рат, ни ти да из ра ди оп ште при хва ће ну де фи ни ци ју агре си је. Иако је Бри јан-Ке ло го вим 
пак том (1928) за бра њен агре сор ски рат, де фи ни ци ја агре си је ни је да та. Лон дон ским 
спо ра зу мом о ка жња ва њу рат них зло чи на ца (1945) агре си ја је про гла ше на ме ђу ан род-
ним зло чи ном (зло чи ном про тив ми ра) и на тој осно ви је, нпр. у Нир мбер гу и То ки ју, 
су ше но глав ним рат ним зло чин ци ма на ци стич ке Не мач ке и Ја па на (Исто).
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Са вет без бед но сти УН, на осно ву Гла ве VII По ве ље УН, овла-
шћен је да, ка да за то има осно ва, утвр ди по сто ја ње агре си је, те да 
од лу чи ко је ће се ме ре пред у зе ти да би се одр жа ли или ус по ста ви-
ли ме ђу на род ни мир и без бед ност. За ви сно од при ли ка, те ме ре мо-
гу пред ста вља ти по ступ ке ко ји не по вла че упо тре бу ору жа не си ле 
(пре кид еко ном ских од но са, же ле знич ких, по мор ских, ва зду шних, 
по штан ских, те ле граф ских, ра ди о граф ских и дру гих ве за, пре кид 
ди пло мат ских од но са), али се мо гу са сто ја ти и у не по сред ним ак-
ци ја ма ору жа них сна га.

Иако је на по чет ку XXI ве ка агре си ја све ма ње, ова по ја ва, на-
жа лост, ни је ис ко ре ње на, по себ но он да ка да се у уло зи агре со ра 
ја вља ју ве ли ке си ле, а у пр вом ре ду ка да то чи не стал ни чла но ви 
Са ве за без бед но сти УН, ко је њи хо во пра во ве та уна пред ам не сти-
ра од би ло ка квих ко лек тив них ме ра. По зна ти при ме ри но ви јих 
агре си ја је су: агре си ја НА ТО-а на СР Ју го сла ви ју (1999),16) на пад 
‘’ко а ли ци је вољ них’’ на Ирак (2003) и др. То ком агре си је на СРЈ, 
НА ТО сна ге су ко ри сти ле ме ђу на род ним пра вом за бра ње на сред-
ства, од ко јих ће по себ ну опа сност по без бед ност гра ђа на у бу дућ-
но сти пред ста вља ти про јек ти ли са оси ро ма ше ним ура ни ју мом.17)

16) Ни чим иза зва на бру тал на агре си ја Се вер но а тлан ског са ве за про тив СР Ју го сла ви је 
тра ја ла је од 24. мар та до 10. ју на 1999. го ди не. У то ку тих 79 да на НА ТО агре си је, 
СР Ју го сла ви ја је би ла из ло же на ве ли ким ци вил ним ра за ра њи ма не за бе ле же ним у са-
вре ме ној свет ској исто ри ји. За агре си ју су ко ри шће ни нај са ве ме ни ји ави о ни ко ји су 
деј ство ва ли са ве ли ких ви си на и кр ста ре ће ра ке те лан си ра не са уда ље но сти од ви ше 
хи ља да ки ло ме та ра. Упо тре бље но је око 1200 ави о на, од че га 850 бор бе них, из вр ше но 
је 26289 ле то ва, а лан си ра но око 1000 кр ста ре ћих ра ке та, око 2900 бом би и про јек ти ла. 
При то ме је из вр ше но 2300 на па да на 995 обје ка та на ко је је ба че но 21700 то на нај ра-
зор ни јег екс пло зи ва – укљу чу ју ћи и 152 кон теј ње ра са 35450 ка сет них бом би за бра ње-
них ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. Због пот пу ног уни ште ња ин ду стриј ских по стро је ња 
ши ром зе мље, ви ше од 600 000 рад ни ка је из гу би ло по сао. Као по сле ди ца то га, ско ро 
2,5 ми ло на гра ђа на оста ло је без сред ста ва за за до во ља ва ње основ них жи вот них по тре-
ба. Не ко ли ко хи ља да ци ви ла је уби је но, а ви ше од 6000 за до би ло је озбиљ не по вре де 
ко је су, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, иза зва ле трај ни ин ва ли ди тет. Де ца чи не 30 % свих 
уби је них и 40 % укуп ног бро ја по вре ђе них, док је 10 % од укуп ног бро ја де це у СРЈ, 
њих око 300 000 пре тр пе ло озбиљ не пси хо ло шке тра у ме (Пре ли ми нар на про це на жр-
та а ва, ра за ра ња и ште та на ста лих агре си јом НА ТО , ‘’До ку мен ти’’, Међународнаполи
тика, бр.1082-83, јул-ав густ 1999, стр. 1-2)

17) На зах тев ге не рал ног се кре та ра УН Ко фи Ана на, ге не рал ни се кре тар НА ТО Џорџ Ро-
берт сон у пи сму од 7.2. 2000-те го ди не по твр дио је да је на под руч ју по кра ји не Ко со ва 
и Ме то хи је то ком 100 ва зду шних на па да ко ри шће но око 31 000 про јек ти ла са оси ро ма-
ше ним ура ни ју мом (што од го ва ра ко ли чи ни од око 10 то на) и при ло жио ма пу са са мо 
28 ло ка ци ја уз на по ме ну да је ''уовомтренуткунемогућетачноодредитисвелокације
где јемуниција са осиромашеним уранијумом.'' Сте пен опа сно сти од оси ро ма ше ног 
ура ни ју ма илу стру је чи ње ни ца да је фе бру а ра 1980. суд ском од лу ком др жа ве Њу јорк 
''збогјавногздравља'' по стро је ње за про из вод њу пе не тра то ра од оси ро ма ше ног ура ни-
ју ма “NationalLeadIndustries” при си ље но да пре ста не са про из вод њом, јер је из ба че на 
ра ди о ак тив ност у ва здух ме сеч но пре ла зи ла ко ли чи ну од 378 г оси ро ма ше ног ура ни-
ју ма, а са мо је дан пе не тра тор у про јек ти лу ис па ље ном на СРЈ са др жи 298 г (Љи ља на 
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Римскистатут (1998) ко јим је осно ван стал ни Ме ђу на род ни 
кри вич ни суд, пред ви ђа ју ћи ме ђу кри вич ним де ли ма из над ле жно-
сти Су да и агре си је (чл. 5), про пу стио је да бли же де фи ни ше овај 
зло чин, већ је од ре дио (чл. 121, 123) да ће то би ти учи ње но се дам 
го ди на по сле сту па ња Ста ту та на сна гу. У скла ду с тим, Скуп шти-
на др жа ва чла ни ца (ReviewConferenceof theRomeStatut) на сед-
ни ци одр жа ној 11. ју на 2010. го ди не у Кам па ли (Уган да) усво ји ла 
је из ме не Рим ског ста ту та, ме ђу ко ји ма је од пр вен стве ног зна ча ја 
уно ше ње но вог чл. 8бис ко јим је да та де фи ни ци ја агре си је. Она 
ско ро у це ло сти по на вља де фи ни ци ју из Ре зо лу ци је 3314 (1974) 
Ге не рал не скуп шти не УН. По ме ну ти члан 8бис гла си:

1. За свр ху овог ста ту та ‘’злочингеноцида’’ је пла ни ра ње, при-
пре ма, по кре та ње и из вр ше ње, од стра не ли ца ко је је у по зи ци ји 
да ефи ка сно вр ши кон тро лу над по ли тич ким или вој ним ак ци ја ма 
др жа ве или да их усме ра ва, ак та агре си је ко ји, по свом ка рак те-
ру, те жи ни или раз ме ра ма, пред ста вља очи глед но кр ше ње По ве ље 
Ује ди ње них на ци ја.

2. За свр ху чла на 1 ‘’актагресије’’ зна чи упо тре бу ору жа не 
си ле од стра не др жа ве про тив су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин-
те гри те та или по ли тич ке не за ви сно сти дру ге др жа ве, или на би ло 
ко ји дру ги на чин ко ји ни је у са гла сно сти са По ве љом Ује ди ње них 
на ци ја. 

Не за ви сно од то га да ли је рат об ја вљен или ни је, у скла ду 
са Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја бр. 3314 
(XXIX) од 14. де цем бра 1974. агре си ју пред ста вља сва ки од сле де-
ћих ака та:

а) ин ва зи ја или на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на те ри то-
ри ју дру ге др жа ве, или сва ка вој на оку па ци ја, ма кар и при вре ме на, 
ко ја про и за ђе из та кве ин ва зи је или на па да, или анек си ја те ри то ри-
је или де ла те ри то ри је дру ге др жа ве упо тре бом си ле;

б) бом бар до ва ње те ри то ри је не ке др жа ве од стра не ору жа них 
сна га дру ге др жа ве или упо тре ба ма ког оруж ја од стра не јед не др-
жа ве про тив те ри то ри је дру ге др жа ве;

в) бло ка да лу ка или оба ла јед не др жа ве од стра не ору жа них 
сна га дру ге др жа ве;

Та баш, Осиромашениуранијум–чињенице, Фељ тон у Политици, на ста вак 2, од 1. 4. 
2006. го ди не).
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г) на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на коп не не, по мор ске 
или ва зду хо плов не сна ге, по мор ску или ва зду шну фло ту дру ге др-
жа ве;

д) упо тре ба ору жа них сна га јед не др жа ве, ко је се с при стан-
ком зе мље при је ма на ла зе на те ри то ри ји ове по след ње, про тив но 
усло ви ма пред ви ђе ним у спо ра зу му, од но сно оста ја ње тих сна га на 
те ри то ри ји зе мље при је ма и по сле ис те ка спо ра зу ма;

ђ) рад ња јед не др жа ве ко ја сво ју те ри то ри ју ста ви на рас по-
ла га ње дру гој др жа ви да би је ова ис ко ри сти ла за из вр ше ње ак та 
агре си је про тив тре ће др жа ве;

е) упу ћи ва ње од стра не, од но сно у име јед не др жа ве ору жа них 
бан ди, гру па, не ре гу лар них вој ни ка или пла ће ни ка, ко ји про тив 
дру ге др жа ве вр ше ак те ору жа не си ле то ли ко озбиљ но да се из јед-
на чу ју са го ре по бро ја ним ак ти ма, од но сно зна чај но уче шће јед не 
др жа ве у то ме.’’18)

Др жа ва про тив ко је се ин тер ве ни ше мо же на осно ву чл. 51. По-
ве ље УН да пре ду зме нео п ход не ме ре са мо од бра не, а у об зир мо же 
до ћи при ме на ко лек тив них ме ра пред ви ђе них Гла вом VII По ве ље. 
И по ред то га, нај ве ће си ле све та по пра ви лу успе ва ју да из бег ну 
од го вор ност за та кве сво је ак те. Ко лек тив не ак ци је УН пред ви ђе-
не Гла вом VII По ве ље УН, укљу чу ју ћи и упо тре бу ме ђу на род них 
ору жа них сна га, пред ста вља пре вен тив не ме ре или санк ци је и не 
сма тра ју се ин тер вен ци јом.19)

ИНВАЗИЈАПОВЕЉОМУНЗАБРАЊЕНАРАДЊА

Ин ва зи ја (lat. nvasio, на ва ла, на је зда, од invadere, ићи, на ва ли-
ти, на па сти: енгл. и фр. invasion) пред ста вља упад ве ли ких вој них 
сна га на те ри то ри ју под кон тро лом не при ја те ља у ци љу ње ног за-
у зи ма ња или из вр ше ња не ког дру гог вој ног за дат ка. Обич но прет-
хо ди оку па ци ји, али се од ње раз ли ку је по то ме што пред ста вља 
на пре до ва ње (про дор) тру па, док оку па ци ја под ра зу ме ва из ве сну 
ста бил ност. Раз ли ку је се од обич ног на па да не са мо по сво јим ди-
мен зи ја ма, већ и по то ме што на пад сам по се би не под ра зу ме ва 
оба ве зно и упад на од но сну те ри то ри ју (нпр. Бом бар до ва ње са мо-

18) Бо рис Кри во ка пић, Енциклопедијскиречникмеђународногправваимеђународниход
носа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 30-31.

19) Бо рис Кри во ка пић, Енциклопедијскиречникмеђународногправаимеђународниходно
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 362-363).
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ра или из ва зду ха је сте на пад, али не и ин ва зи ја).20) Ме ђу на род-
но рат но пра во одав но при зна је пра во ста нов ни штва да се диг не 
на оруж је и су прот ста ви на ди ру ћем не при ја те љу. У ме ди ји ма, па 
и де лу ли те ра ту ре, овај по јам се по не кад ко ри сти као си но ним за 
агре си ју, тј. на је зду, оби ман рат ни по ход, па чак и за ма сов но на-
се ља ва ње (се о бу на ро да) не за ви сно од то га да ли је пра ће но ве ћим 
ору жа ним окр ша ји ма. У том сми слу се го во ри о ин ва зи ји Сло ве на, 
Мон го ла, Ху на, Ара па, Ту ра ка, Нор ма на, Ки не за и др. Пре ма ме-
ђу на род ном пра ву не при зна је се ин ва зи ја као основ за сти ца ње 
но вих те ри то ри ја, али се у то ку ње ног тра ја ња при ме њу ју од ред бе 
рат ног пра ва.

ВОЈНАИНТЕРВЕНЦИЈА
КАОЈЕДАНОДОБЛИКАПОЛИТИКЕСИЛЕ

Ин тер вен ци ја (лат. иnterventio, ме ша ње, по сре до ва ње; енгл. 
intervention). У нај ши рем сми слу, сва ко ме ша ње са стра не у по-
сло ве не ке др жа ве, одн. ме ђу на род не ор га ни за ци је. Под од ре ђе-
ним усло ви ма, не ки ви до ви та квог ме ша ња сма тра ју се до зво ље-
ни ма(пру жа ње до брих услу га, по сре до ва ње, ди пло мат ска ин тер-
вен ци ја и сл.). У ужем сми слу не до зво ље но(на сил но и са мо зва но) 
ме ша ње јед не или ви ше др жа ва у по сло ве дру ге(дру гих) др жа ва 
ра ди про ме не или одр жа ња по сто је ћег ста ња. Вој на ин тер вен ци-
ја мо же би ти усме ре на у ме ша ње у од но се из ме ђу дру гих др жа ва 
или у ме ша ње у уну тра шње ства ри дру ге др жа ве. Пре ма бро ју ин-
тер ве ни је на та мо же би ти индивидуална или колективна, а пре ма 
на чи ну оства ри ва ња, непосредна или посредна (нпр. фи нан си ра-
ње по бу ње ни ка, под стре ки ва ње гра ђан ског ра та у дру гој др жа ви и 
др.). прем да се мо же оства ри ти ра зним сред стви ма (фи нан сиј ска, 
при вред на и сл.), нај те жи об лик је ору жа на ин тер вен ци ја ко ја се 
вр ши упо тре бом ору жа них сна га или прет њом упо тре бе тих сна-
га. Она мо же би ти ди рект на (ин ва зи ја или на пад ору жа них сна га 
јед не др жа ве на те ри то ри ју дру ге) или ин ди рект на (при пре ма ње 
или упу ћи ва ње на те ри то ри ју дру ге др жа ве ору жа них бан ди, пла-
ће ни ка и сл. ра ди вр ше ња про тив ње ак та ору жа не си ле; усту па ње 

20) Ве ро ват но је нај спек та ку лар ни ји исто риј ски при мер са ве знич ко ис кр ца ва ње у Нор ман-
ди ји кра јем Дру гог свет ског ра та (чу ве на опе ра ци ја ''Овер лорд'' , тј. ''Бит ка за Нор ман-
ди ју'', у ко јој су Са ве зни ци ан га жо ва ли 39 ди ви зи ја, 12.000 ави о на, 4.500 бро до ва и 
4.000 бар ки и ма њих бро до ва. Тра ја ла је од 6.6. до 30.8.1944 (Бо рис Кри во ка пић, Ен
циклопедијскиречникмеђународногправаимеђународниходноса, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2010, стр. 363-364).
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соп стве не те ри то ри је за при пре му или про лаз стра них тру па ко је 
тре ба да ин тер ве ни шу у тре ћој зе мљи, и сл. Раз ли ку ју се и ору жа на 
ин тер вен ци ја по по зи ву (на по зив вла де или не ке по ли тич ке ор га-
ни за ци је, гру пе и сл. зе мље у ко јој се ин тер ве ни ше) и са мо вољ на 
(без по зи ва), с тим да је у прак си обич но спор но да ли је онај ко 
је упу тио по зив стра ној си ли да ин тер ве ни ше, па ма кар то би ла и 
вла да др жа ве у ко јој се ин тер ве ни ше, ствар но био овла шћен за то. 
Ве ли ке си ле су ви ше пу та ко ри сти ле ‘’по зи ве’’ ма ри о нет ских ре-
жи ма као из го вор за свој ма сов ни упад у од но сну зе мљу.21) Ире вен-
ци ја је по јам, на стао у ме ђу на род ном пра ву да озна чи не до зво ље но 
ме ша ње у уну тра шње ства ри јед не др жа ве, ко јим се не ги ра ју ње на 
су ве ре ност и са мо стал ност. Она се та да нај че шће озна ча ва као на-
сил но и са мо вољ но ме ша ње, што под ра зу ме ва из ве сну ме ру при-
ти ска, иако не увек и ору жа не си ле. У окви ру та квом ши рег пој ма 
ин тер вен ци је спа да ју: про па ган да, суб вер зи ја, еко ном ска бло ка да, 
за стра ши ва ње и по је ди нач ни ак ти на си ља. Ору жа на ин тер вен ци ја, 
пред ста вља нај ин тен зив ни ји об лик ин тер вен ци је, ко ји под ра зу ме-
ва ода ши ља ње соп стве них ору жа них сна га у стра ну др жа ву да би 
се на мет нуо же ље ни по ли тич ки ис ход.22)

Ин тер вен ци ја пред ста вља је дан од об ли ка по ли ти ке си ле и 
мо же би ти де фи ни са на као ме ша ње јед не др жа ве у од но се дру гих 
др жа ва. Без њи хо ве са гла сно сти, или ме ша ње у уну тра шње по сло-
ве дру гих др жа ва, у ци љу одр жа ња или ме ња ња по сто је ћег ста ња 
су прот но во љи ових др жа ва.23) Оту да про из и ла зи да ин тер вен ци ја 
мо же би ти усме ре на на од но се две ју др жа ва или на уну тра шње 
ста ње јед не др жа ве. Ин тер вен ци ја се раз ли ку је од дру гих об ли ка 
упо тре бе си ле на при мер ра та, по ци љу и стра те ги ји. Циљинтер
венције је огра ни чен на ме ња ње или при сил но одр жа ва ње да тог 
по ли тич ког по рет ка. Стра те ги ја ин тер вен ци је се сво ди на спре гу 
си ле и по ли ти ке, у но ви је вре ме и иде о ло ги је, ко јој при бе га ва јед-
на ве ли ка си ла про тив ма ле, или сла би је зе мље. У од но су на рат, 
ин тер вен ци ја је, да кле, огра ни че на по на ме ра ма и сред стви ма. Њу 

21) Бо рис Кри во ка пић, Енциклопедијскиречникмеђународногправаимеђународниходно
са, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, стр. 362.

22) Во јин Ди ми три је вић, Ра до слав Сто ја но вић, Међународни односи, Но лит, Бе о град, 
1979, стр. 329.

23) W.E. Hall, TreatiesofInternationalLaw, Ox ford, 1924, стр. 337.



- 194 -

СПОЉНИОРУЖАНИОБЛИЦИУГРОЖАВАЊА...РадославГаћиновић

ка рак те ри ше не јед на кост су бје ка та и бр зи на опе ра ци ја, она је нај-
че шће из не над на.24) 

Од пр вих за че та ка фор ми ра ња ме ђу на род ног си сте ма, ко ји је, 
гра ђен на прет по став ци су ве ре не јед на ко сти, ин тер вен ци ја у уну-
тра шње по сло ве дру гих зе ма ља сма тра на је не до зво ље ном. Док-
три на је не за ви сност и ин тер вен ци ју по сма тра ла као пој мо ве ко ји 
се ис кљу чу ју. У свом по зна том де лу ‘’Нацртзавечнимир’’, Кант 
је ис та као: ‘’Ни је дан на род, ни јед на др жа ва не ма пра во да се си-
лом ме ша у пи та ња ко ја за ди ру у устав или вла ду јед не дру ге др-
жа ве.25) Ва тел је за бра ну ме ша ња у уну тра шње по сло ве по сма трао 
као ‘’ма ни фе ста ци ју сло бо де и не за ви сно сти на ро да’’, а ин тер вен-
ци ју је по ди гао на ранг прав ног на че ла. ‘’Ни јед на стра на си ла не ма 
пра во да се ме ша ни да ин тер ве ни ше, из у зев до брим услу га ма, у 
по сло ве дру гих др жа ва,’’ пи сао је Ва тел 1758.26) 

Ме ђу тим, сви по ку ша ји да се ин тер вен ци ја за бра ни оста ли су 
у то до ба без у спе шни. Прак са је са ве ћим или ма њим ин тен зи те-
том, сле ди ла су про тан ток. Ин тер вен ци ја је нај че шће пред ста вља ла 
сред ство спољ не по ли ти ке, је дан об лик тех ни ке спољ не по ли ти ке, 
пу тем ко је су оства ри ва ни нај че шће им пе ри ја ли стич ки ци ље ви.27)

Пр ви зва нич ни по ку шај бор бе про тив ин тер вен ци је пре ста-
вља по зна та Мон ро ва док три на. Та да шњи пред сед ник САД Мон ро 
(JamesMonroe) 1823. го ди не уста је про тив ин тер вен ци је Евро пе у 
по сло ве Аме ри ке у вре ме ка да САД ни су би ле ве ли ка си ла, не го 
про та го нист но вог по рет ка. У сво јој по ру ци Кон гре су САД, он је 
ис та као три на че ла: за бра ну да ље ко ло ни за ци је Аме ри ке од стра не 
европ ских др жа ва; за бра ну ме ша ња европ ских др жа ва у уну тра-
шње ства ри аме рич ких др жа ва и из ја ву са САД не ће ин тер ве ни-
са ти у по сло ви ма Евро пе. Та три на че ла би ла су де це ни ја ма увр-

24) Сми ља Авра мов, Међународно јавноправо, Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, 
Бе о град, 2011, стр. 653.

25) I. Kant, Sämmtliche Wer ke, Le ip zig, 1868, Band VI, p. 411.
26) Сми ља Авра мов, Међународно јавноправо, Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, 

Бе о град, 2011, стр. 653-654.
27) На при мер ак ци је ве ли ких си ла: Ру си је, Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске у Ки ни и Ја па-

ну у XIX ве ку, ка ко би се при си ли ле ове зе мље на отва ра ње пре ма Евро пи и свет ској тр-
го ви ни. Ве ли ке си ле на сто ја ле су да ин тер вен ци ју прав да ју сво јом ‘’ци ви ли за циј ском 
ми си јом’’, или ‘’ху ма ни тар ним мо мен ти ма’’, да про на ђу ‘’прав ни’’ на слов за сво је ак-
ци је и при ка жу се као ‘’за штит ни це’’ пра ва, прав де и од ре ђе них иде а ла. Ин тер вен ци је 
су пред у зи ма не и као од ма зда због на не тих ‘’увре да’’ или ‘’ис пра вља ња не прав ди’’ 
на не тих не кој ве ли кој си ли: на при мер бом бар до ва ње Сан Ху а на у Ни ка ра гви 1854. од 
стра не рат не фло те САД, ра за ра ње фло те Ве не цу е ле 1908. го ди не од стра не Хо лан ди је 
(Исто, стр. 654).
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шће на у зва нич не смер ни це спољ не по ли ти ке САД, ма да је би ло 
и по вре ме них од сту па ња. Ова док три на ко нач но је на пу ште на у 
зва нич ној по ли ти ци САД 1940. го ди не. 

Дру штво на ро да пред ста вља да љи ко рак у прав цу огра ни че-
ња си ле. Ме ђу тим нај ра ди кал ни је про ме не на том те ре ну до но си 
По ве ља Ује ди ње них на ци ја. У чла ну 2. тач ка 4. По ве ља на ме ће 
оба ве зу сво јим чла ни ца ма да се уз др же ‘’од прет ње си лом или од 
упо тре бе си ле про тив те ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ке 
не за ви сно сти би ло ко је др жа ве.’’ У ста ву 7. истог чла на По ве ља 
по ла зи ко рак да ље, за бра њу ју ћи и са мим Ује ди ње ним на ци ја ма 
‘’да се упли ћу у пи та ња ко ја се на ла зе стро го у окви ру уну тра-
шње над ле жно сти сва ке др жа ве.’’ Из у зе так од на ве де них пра ви-
ла пред ста вља ју уну тра шњи су ко би ко ји до во де у пи та ње свет ски 
мир. Ин тер вен ци ја УН у овом слу ча ју има свој прав ни основ у 
овла шће њи ма ко ја про из и ла зе из гла ве VII По ве ље.28) Облициин
тервенције а с об зи ром на сред ства и ме то де, су: ору жа на ин тер-
вен ци ја; еко ном ска; по ли тич ка; ди пло мат ска и ху ма ни тар на ин тер-
вен ци ја. Ору жа на ин тер вен ци ја мо же би ти директна и индирект
на. Тра ди ци о нал но, а и са вре ме но ме ђу на род но пра во, по вла чи 
раз ли ку из ме ђу ра та и ин тер вен ци је, ма да гра нич на ли ни ја ни је 
увек ви дљи ва. Че сто су ин тер вен ци је пре ра ста ле у отво ре ни рат. 
По ред ди рект не ин тер вен ци је, по сто ји и ин ди рект на ин тер вен ци ја 
ко ја мо же да при ми об лик суб вер зи је, тј. фор ми ра ња суб вер зив них 
гру па, нај че шће из ре до ва еми гра ци је, не те ри то ри ји јед не зе мље 
и њи хо во уба ци ва ње на те ри то ри ју дру ге зе мље. Том об ли ку ин-
тер вен ци је при бе га ва ло се у до ба хлад ног ра та.29) На по чет ку XXI 
ве ка све ви ше је у по ли тич ком во ка бу ла ру за пад них си ла при сут на 
‘’ху ма ни тар на ин тер вен ци ја’’. По ве ља УН са др жи нор ме о оба ве зи 

28) Од ред бе По ве ље, ма да кри стал но ја сне, ипак су фор му ли са не на је дан уоп штен на чин, 
ко ји не по кри ва све об ли ке ин тер вен ци је. Има ју ћи у ви ду ту окол ност, по себ но број-
не ин тер вен ци је о за вр шет ка дру гог свет ског ра та, у ра зним де ло ви ма све та, ко је су 
прав да не че сто сзтра те шким ин те ре си ма бло ко ва, на при мер САД у До ми ни кан ској 
Ре пу бли ци 1965. го ди не, СССР-а у Ма ђар ској 1956. го ди не. Ге не рал на скуп шти на при-
хва ти ла је 21. де цем бра 1965. го ди не, (Рез. 2131 XX) ‘’Де кле ра ци ју о не до зво ље но сти 
ин тер вен ци је у уну тра шње по сло ве др жа ва и за шти ти њи хо ве не за ви сно сти и су ве-
ре ни те та’’. По ла зе ћи од пра ва сва ког на ро да да сло бод но утвр ђу је свој по ли тич ки и 
еко ном ски си стем да сло бод но усме ра ва со ци јал ни и кул тур ни раз вој, Ге не рал на скуп-
шти на по трв ди ла је на че ло не ин тер вен ци је, као на че ло чи је је ри го ро зно по што ва ње 
‘’бит но за оства ре ње ци ље ва и на че ла УН’’. На је дан ра ди ка лан на чин Де кла ра ци ја 
дон. Скуп шти ном УН од 9. де цем бра 1981. за бра њу је ‘’пра во на ди рект ну или ин ди-
рект ну ин тер вен ци ју, по би ло ком осно ву у уну тра шње или спољ не по сло ве др жа ве.’’ 
(Исто, стр. 655-656).

29) H. Mor gent hau, “To in ter ve ne or not to in ter ve ne”, ForeignAffairs, vol. 45, no 3/1967, стр. 
428
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по што ва ња људ ских пра ва, али ниг де не го во ри о пра ву на ху ма ни-
тар ну ин тер вен ци ју. Са вет без бед но сти ре зо лу ци јом бр. 688/1991. 
овла стио је чла ни це ко а ли ци је ство ре не adhoc по во дом ин ва зи је 
Ира ка на Ку вајт, да мо гу пред у зе ти све ме ре уну тра ирач ке те ри-
то ри је, ка ко би ху ма ни тар не ор га ни за ци је мо гле пру жи ти по моћ 
Кур ди ма. У гра ђан ском ра ту на те ри то ри ји Ју го сла ви је, у ре ги о-
ну Бо сне и Хер це го ви не, Са вет без бед но сти је ре зо лу ци јом 836 од 
3. ју на 1993. го ди не, овла стио УН ПРО ФОР да оси гу ра до пре ма ње 
ху ма ни тар не по мо ћи у ‘’зо не без бед но сти’’.

Зло у по тре бља ва ју ћи гор ње од ред бе САД уне ле су у слу жбе ну 
ре то ри ку тер мин ‘’ху ма ни тар на ин тер вен ци ја’’, да би оправ да ли 
се ри ју ра то ва ко ји ма су при бе гли и на си ље ко је су при ме ни ли.30) 
‘’Ин тер вен ци ја’’ НА ТО-а у Ира ку 2003. би ла је нај су ро ви ји рат у 
но ви јој исто ри ји. Аме рич ки по ли ти чар Пол Вол фо виц (PaulWolfo
wite) глав ни ор га ни за тор ра та у Бу шо вој ад ми ни стра ци ји на звао је 
рат ‘’аутен тич ном ху ма ни тар ном ак ци јом у од бра ни ирач ког на ро-
да’’31)По што је хлад ни рат за вр шен, ка ко то при ме ћу је по ма ло иро-
нич но Хо ам Чом ски: ‘’Но ви ху ма ни зам мо же да цве та под му дрим 
ру ко вод ством про све ће них зе ма ља’’... под ма ском до брих на ме ра, 
али у ко рист ин те ре са ко ји су до бро по зна ти из ван цар ства про све-
ће них’’. А уко ли ко иде мо још да ље от кри ва мо да ‘’но ви ин тер на-
ци о на ли зам пе ва исту ста ру не при јат ну пе сму’’32)

Про та го ни сти пра ва на ху ма ни тар ну ин тер вен ци ју иг но ри са ли 
су прав на пра ви ла, сма тра ју ћи да је САД као по бед ник у хлад ном 
ра ту ли дер ху ма ни стич ких ак ци ја у све ту. У том сми слу ‘’ху ма ни-
тар на ин тер вен ци ја’’ по ста ла је па ра диг ма хе ге мо ни зма пре о ста ле 
су пер си ле, иде о ло шки мо ти ви са на. Клин то но ва ад ми ни стра ци ја 
за у зе ла је чврст став да НА ТО тре ба да де лу је не за ви сно од УН 
и об ја сни ли су то сле де ћим ре чи ма: ‘’Тра жи мо бла го слов Са ве та 
без бед но сти зна чи у ства ри да ти им пра во ве та на на шу по ли ти ку’’, 
што је за про та го ни сте но вог свет ског по рет ка не за ми сли во.33)

Бом бар до ва ње Ср би је и Цр не Го ре пу них 78 да на, бом ба ма са 
раз бла же ним ура ни ју мом и ка сет ним бом ба ма, зва нич но је та ко-

30) Ми ни стар ино стра них по сло ва Ма длен Ол брајт де фи ни са ла је рат као ''вр сту ми си је'' 
као но ву вр сту ра та у ко ме се бор ба во ди за ''вред но сти''. Не мач ки ми ни стар спо них по-
сло ва аутор је тер ми но ло шке ко ва ни це ''ми ли та ри стич ки ху ма ни зам'' (Сми ља Авра мов, 
Међународнојавноправо, Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, Бе о град, 2011, стр. 
653-654). 

31) Da vid H. Gibbs, FirstdonotHarm, Van der bilt Uni ver sity Press, Nac hvil le, 2009, стр. 10.
32) Но ам Чом ски, Милитаристичкихуманизам, Бе о град, 2000, стр. 18, 23.
33) Исто, 127.
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ђе под ве ден под по јам ‘’ин тер вен ци је’’. За те о ре ти ча ре то је био 
мно го те жи про блем. Те ро ри зам је лак ше про па ганд но оправ да ти, 
али ка ко об ја сни ти бом бар до ва ње јед не су ве ре не др жа ве ни чим не 
иза зва но? Пост мо дер ни сти су од го вор про на шли у мрач ној стра-
ни ду бо ко про ти ву реч ној. Бом бар до ва ње Ср би је за њих је би ла 
‘’ак ци ја мо рал но оправ да на, ма да са тех нич ко прав не стра не иле-
гал на’’34) Тај став пре у зео је и до њи дом бри тан ског пар ла мен та.35) 
Мо ра ли за ци ја ме ђу на род ног пра ва, има ју ћи у ви ду ка та стро фал не, 
ду го роч не по сле ди це пред ста вља, не са мо про ту пра ван чин, не го 
и крај њи ци ни зам. У пра ву је про фе сор Џибс да је док три на ху-
ма ни тар не ин тер вен ци је ‘’пут за оправдање агресијеСАД’’. Ху-
ма ни тар на ин тер вен ци ја, ка ко пра вил но за па жа ува же ни аме рич ки 
про фе сор’’ ула зи у јед ну не срећ ну ка те го ри ју про ту прав но сти, па 
чак и кри ми на ла’’.36)

Ка да се раз дво ји ко зме ти ка о људ ским пра ви ма ал бан ске ма-
њи не на Ко со ву, од ре ал них стра те шких про бле ма НА ТО-а, по за-
ди на оста је кри стал но ја сна, а то је про ту за ко ни та из град ња нај-
ве ће вој не ба зе у Еро пи ‘’Бон стил’’ на те ри то ри ји срп ске др жа ве. 
Ти ме је НА ТО по твр дио сво ју тре нут ну хе ге мо ни ју у Евро пи, а 
исто вре ме но иза звао и ху ма ни тар ну ка та стро фу огром них раз ме-
ра.37) 

Са вре ме но ме ђу на род но пра во за бра њу је упо тре бу си ле и 
прет ње си лом и сва ки об лик ова ко схва ће не ин тер вен ци је. По ред 
оста лог. Де кла ра ци јом Ге не рал не скуп шти не о не до пу сти во сти 
ме ша ња у уну тра шње по сло ве др жа ва и о за шти ти њи хо ве не за-
ви сно сти и су ве ре ни те та (1965) пре ци зи ра но је: ‘’Ни јед на др жа ва 
не ма пра во да не по сред но или по сред но ин тер ве ни ше из би ло ког 

34) In de pen dent In ter na ti o nal Com mis sion on Ko so vo, KosovoReport:Conflict,International
Response, Les sons Le ar ned, Ox ford 2000.

35) ForthReport:Kosovo, May 23.2000. sec. 128 и132.
36) Da vid H. Gibbs, FirstdonotHarm, Van der bilt Uni ver sity Press, Nac hvil le, 2009, стр. 10.
37) НА ТО је сво ју си лу ис ко ри стио и да при си ли Ср би ју, су прот но чла ну 51. Беч ке кон-

вен ци је о уго вор ном пра ву, на пот пис Ку ма нов ског спо ра зу ма од 9. ју на 1999. ко јим 
је окон ча но агре си ју. Кон вен ци ја у чла ну 51. из ри чи то за бра њу је за кљу че ње уго во ра 
под при ну дом. Већ су тра дан 10. ју на Са вет без бед но сти из гла сао је Ре зо лу ци ју број 
1244 о раз ме шта њу ме ђу на род них вој них и ци вил них сна га – КФОР-а под над зо ром 
УН, и по вла че ње сна га СР Ју го сла ви је. Ти ме је Са вет без бед но сти expostfacto оза ко-
нио јед ну из ри чи то про ту прав ну ак ци ју САД ''ко ју ка рак те ри ше иле гал ност, се бич ност, 
аро ган ци ја и бе за ко ње'', ка ко је то про ко мен та ри са но у зва нич ним кру го ви ма Ин ди је. 
Је дан од во де ћих аме рич ких на уч них Ханк тинг тон (Са мју ел Ханк тин гон), опо ме нуо је 
вла ду сво је зе мље да је по шла опа сним пу тем, и да у очи ма ве ћи не све та ''САД по ста је 
на сил нич ка су пер си ла''. (Сми ља Авра мов, Међународнојавноправо, Ака де ми ја за ди-
пло ма ти ју и без бед ност, Бе о град, 2011, стр. 653).
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раз ло га у уну тра шње или спољ не по сло ве ма ко је дру ге др жа ве. 
След стве но то ме, за бра ње ни су ору жа на ин тер вен ци ја и сви дру-
ги об ли ци ме ша ња или по ку шај угро жа ва ња лич но сти др жа ве или 
ње них по ли тич ких, еко ном ских и кул тур них осно ва’’.

У са вре ме ним усло ви ма по сто ји ис по ље на тен ден ци ја ка ин-
тер на ци о на ли за ци ји уну тра шњих су ко ба у ма њим др жа ва ма пу тем 
ин тер вен ци је ве ли ких си ла. Об ли ци ова кве ин тер вен ци је су ве о ма 
ра зно ли ки, че сто аси ме трич ни и на раз ли чи те на чи не ка му фли ра-
ни, али се не пре кид но по ја вљу ју. На по чет ку XXI ве ка ин тен зив-
ни је не го ика да не ке ве ли ке си ле ин си сти ра ју на уве ра ва њу свет ске 
јав но сти да оне има ју свет ску ми си ју и да уну тра шња зби ва ња у 
ма лим и сред њим др жа ва ма ни су ис кљу чи ва ствар њи хо вог ста-
нов ни штва, већ се мо ра ју при ла го ди ти ин те ре си ма хе ге мо на. Вој-
на ин тер вен ци ја је јед но од уче ста лих ис по ља ва ња по ли ти ке си ле 
у ме ђу на род ним од но си ма.

Вој на ин тер вен ци ја је, да кле, акт на сил ног, са мо вољ ног и нај-
гру бљег ме ша ња јед не или ви ше др жа ва у уну тра шње по сло ве 
дру ге др жа ве упо тре бом ору жа них сна га или суб вер зив ном де лат-
но шћу, ра ди оства ри ва ња по ли тич ких ци ље ва, ме ња њем по сто је-
ћег по ли тич ког, те ри то ри јал ног ста ња или ме ђу на род них од но са. 
Вој на ин тер вен ци ја прет хо ди агре си ји и као та ква је по ве љом ОУН 
за бра ње на. Ме ђу тим, на по чет ку XXI ве ка ег зи сти ра вој на ин тер-
вен ци ја под окри љем СБ ОУН и та да она има пре ци зно де фи ни-
сан циљ и на чин из вр ше ња и у том слу ча ју ни је про тив прав ни акт 
при ме не си ле у ме ђу на род ним од но си ма. Ме ђу тим, на по чет ку 
XXI ве ка су ве о ма про бле ма тич ни и сум њи ви мо ти ви пред у зи ма ња 
вој них ин тер вен ци ја под окри љем СБ УН, због че га је све ви ше 
про тив ни ка ова квог на чи на ре ша ва ња про бле ма у ме ђу на род ним 
од но си ма.

RadoslavGacinovic
FORMSOFFOREIGNARMEDTHREATS
TOSECURITYCAPACITYOFTHESTATE

Summary
Inthispaperauthordealswithformsofarmedthreatsto
securityofthedemocraticstate,i.e.distortionofcapaci
tiesofthesystemofthestatesecurityandthesecurityof
itscitizens.Inthisworkauthorpointsoutmostimportant
formsofforeignthreatstosecuritywhichare:aggression,
militaryintervention,invasionandmilitarypressure.Ag
gression is violent action of one ormore states against
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territorialintegrityorpoliticalindependenceoftheother
state,takenwithanintentiontounderminetherighttosur
vivalofthestate,changeitssocialeconomicsystem,se
cedepartofitsterritoryandsoon.Militaryintervention
representsoneof the formsofpoliticsofpowerandcan
bedefinedasinterventionofonestateintorelationsofot
herstates.Strategyofinterventionisreducedtocoupling
forceandpolitics,mostrecentlyevenideology,whichone
greatpowerusesagainstsmallerandweakerstate.Inva
sionisaformofaggressioninwhichaggressorviolently
penetrates into the territoryof another state inorder to
occupy,conquest,ortherealizesomeotherparticularpo
litical,militaryoreconomicobjectives.Isusuallydoneon
abroadfront,strongforcesandusuallyquicklyanddeci
sively.Militarypressure representsactivitywhich is for
bidenaccordingtointernationallawofwar.Itisusually
usedagainstacountrythatisunabletoadequatelycon
frontthepersonwhoperformedmilitarypressure.
Keywords:Security,aggression,invasion,militarypressu
re,militaryintervention,state,democracy
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Resume
Foreign armed threatening to security manifests itself
through:armedaggression(inlocal,regionalandworld
conflict);militaryintervention(undertheUNumbrella,or
outsideUN)andmilitarypressure.Aggression isviolent
actionofoneormore statesagainst territorial integrity
orpoliticalindependenceoftheotherstate,takenwithan
intention toundermine the right to survivalof the state,
changeitssocialeconomicsystem,secedepartofitster
ritory and so on.Aggression is themost severe form of
threat tosecurityofacountry. Independenceof themi
litarypolitical situationand the immediatepoliticaland
militarystrategicinterests,thegoalofanyarmedaggres
sioncanberadicalorlimited.Finalgoaloftheaggression
isoccupationofterritoy,overthrowofsocioeconomicand
constitutional system of the country and enslavement of
the people. Possible forms of aggression are: invasion,
navalblockade,variousformsofarmedforcesattackson
land,atseaandintheairandtheuseofthearmedforces
stationedonforeignterritoryinaggressivepurposes,allo
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wingaforeignpowertouseone’sterritoryagainstathird
country,bysendingarmedforcesandmercenariesinfore
ignterritoryforattacks(operations)thatareatthelevelof
aggression.Invasionrepresentsmajormilitary incursion
intotheterritorycontrolledbytheenemytoitscaptureor
executionofanothermilitarytask.Itusuallyprecededsto
occupation,butdiffers from itbecause it represents tro
opprogress(penetration),whiletheoccupationentailsa
certainstability.Militaryinterventionisaformofpower
politicsandcanbedefinedasinterferenceofonestatein
relationsofotherstates.Withouttheirconsent,orinterfe
renceintheinternalaffairsofothercountries,inorderto
maintainormodifythecurrentstateagainstthewillofthe
state.Interventiondiffersfromotherformsofuseofforce,
forinstancefromwar,byitsgoalandstrategy.Thegoal
ofinterventionislimitedforcedchangeormaintainofa
givenpoliticalorder; intervention strategies is tantamo
unttocomplicitypowerandpoliticsinrecentyears,and
ideology,which resorts to a large force against a small
orweakcountries.Comparedtothewar,theintervention
is,therefore,limitedinresourcesandintentions.Powerful
statesapplymilitarypressurefromseveralaspects:accu
mulationof itsown forces in thevicinityof thenational
territorywhichisunderpressure,preventionofthemoder
nizationofthearmedforcesofthestatethatisthetarget
ofpressure,breakingthemilitaryindustrialcomplex,vio
lationofair,landandmaritimeareasofthecountrythatis
thetargetofpressureinordertointimidateherandforce
concessionstothecountryperformingmilitarypressure;
insertioncommandounitsontheterritoryofthecountry
againstwhichperformsmilitarypressure;provokingbor
derincidentsandaccusingothercountrybeforetheinter
nationalcommunityforengaginginillegalactivitiesand
thatitshouldbepunished.

 Овај рад је примљен 12. децембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
25. марта 2013. године.
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