
Жа кли на НО ВИ ЧИЋ1

На уч ни са рад ник
Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду

ОПЕ РА ЦИ ЈА „СО ФИ ЈА”: 
ВОЈ НИ ОД ГО ВОР ЕУ НА МИ ГРАНТ СКУ КРИ ЗУ

Увод не на по ме не

Ма да при лив ми гра на та из Афри ке и са Бли ског исто ка у Евро пу тра је 
већ го ди на ма, то ком 2015. го ди не број љу ди ко ји су при сти гли у зе мље ЕУ 
по ве ћа вао се про гре сив но. Про це њу је се да је са мо то ком про шле го ди не би-
ло око 1.830.000 не ре гу лар них пре ла за ка тзв. спо ља шњих гра ни ца ЕУ, док 
је 2014. го ди не тај број из но сио 283.500.2 Пре ма Аген ци ји УН за из бе гли це 
(UNHCR), то ком 2015. го ди не је мор ским пу тем, тј. пре ко Ме ди те ра на, не ре-
гу лар но у Евро пу сти гло 1.015.078 љу ди, што је пет пу та ви ше не го прет ход не 
го ди не.3 Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за ми гра ци је (IOM) про це њу је да је у 
2015. го ди ни 5.350 љу ди из гу би ло жи вот, при че му се, то ком пре ла ска Сре-
до зе мног мо ра, уто пио 3.771 ми грант.4

Пре ма Фрон тек су (FRON TEX), цен трал но ме ди те ран ском ру том је са оба-
ла Ли би је ка Ита ли ји то ком 2015. го ди не пре шло укуп но 157.000 љу ди, што 
је око 8% ма ње од 2014. го ди не, и то се ту ма чи пре ла ском на источ но ме ди те-
ран ску ру ту (Грч ку) и, у ско ри је вре ме, не до стат ком ра спо ло жи вих пло ви ла 
за кри јум ча ре ње љу ди.5 Ру та пре ко цен трал ног Сре до зе мља, то јест из Либије 

1 za kli na@di plo ma cy.bg.ac.rs.
2 „Gre e ce and Ita ly Con ti nu ed to Fa ce Un pre ce den ted Num ber of Mi grants in De cem-
ber”, FRON TEX Ne ws, 2016-01-22. 
3 Re fu ge es/Mi grants Emer gen cy Re spon se – Me di ter ra ne an, UNHCR In for ma ti on Sha ring 
Por tal. Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за ми гра ци је ову ка те го ри ју пре ла за ка про це њу је 
на 1.004.356, што је ско ро пет пу та ви ше од про це не за прет ход ну го ди ну од 219.000 
не ре гу лар них пре ла за ка. „IOM Co unts 3,771 Mi grant Fa ta li ti es in Me di ter ra ne an in 
2015”, In ter na ti o nal Or ga ni sa ti on for Mi gra ti on Press Re le a se, 01/05/16.
4 Ibid.
5 „Gre e ce and Ita ly Con ti nu ed to Fa ce Un pre ce den ted Num ber of Mi grants in De cem-
ber”, op. cit. Фрон текс је, у нај кра ћем, аген ци ја ЕУ за упра вља ње гра ни ца ма.
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ка Ита ли ји, сма тра се нај смр то но сни јом, и пре ко ње је у пр вој по ло ви ни 2015. 
го ди не, у пе ри о ду ко ји је не по сред но прет хо дио по кре та њу вој но по мор ске 
опе ра ци је ЕУ – „Со фи ја”, ко ја је пред мет овог тек ста, сти гло у ЕУ пре ко 60.000 
ми гра на та (20 пу та ви ше не го у ис том пе ри о ду прет ход не го ди не), ка да је пре-
ко 1.800 њих из гу би ло жи вот (ка сни је је овај број по ве ћан на 2.000).6

Дра ма тич но ве ли ки број смрт них слу ча је ва на Сре до зем ном мо ру до при-
нео је то ме да се мо ре ко је де ли Афри ку од Евро пе опи су је и као ме ди те ран ска 
„гроб ни ца”.7 По ред Ли би ја ца, ко ји не чи не ве ћи ну у укуп ном бро ју оних ко ји 
пре ла зе цен трал но ме ди те ран ску ру ту, ме ђу ми гран ти ма има жи те ља Су да на, 
Цен трал но а фрич ке Ре пу бли ке, Ни ге ри је, Ери тре је, Со ма ли је, Се не га ла, Га-
не, ко ји бе же и од гра ђан ских/сек та шких су ко ба, ду бо ког си ро ма штва, итд.8 

Вој ни од го вор ЕУ на кри јум ча ре ње љу ди и тр го ви ну љу ди ма

Одлу ку о по кре та њу по мор ске опе ра ци је у Ме ди те ра ну, под на зи вом 
„Мор на ри ца ЕУ – Ме ди те ран” (Eu ro pe an Uni on Na val For ce – Me di ter ra ne an; 
и скра ће но, EU NAV FOR MED), до нео је Са вет ЕУ 18. ма ја 2015. го ди не,9 све-
га ме сец да на на кон ве ли ке тра ге ди је ко ја се де си ла не да ле ко од ли биј ске 
лу ке Зу ва ра 19. апри ла, ка да се по то пио ста ри ри бар ски брод са пре ко 800 
љу ди.10 Прав ни основ за ову Одлу ку на ђен је у Чла ну 42(4) Уго во ра о ЕУ о 
За јед нич кој спољ ној и бе збед но сној по ли ти ци (Com mon Se cu ri ty and De fen
ce Po li cy, CSDP), на осно ву ко јег је пред ви ђе но „про гре сив но фор му ли са ње 
за јед нич ке од брам бе не по ли ти ке Уни је”, ко је ће „до ве сти до за јед нич ке од-
бра не” (...); као и у Чла ну 43(2), на осно ву ко јег се про пи су је про це ду ра, тј. 
усва ја ње одлу ка у овој обла сти од стра не Са ве та ЕУ и ко ор ди на ци ја вој них 
и ци вил них аспе ка та од стра не ви со ког пред став ни ка за спољ ну и бе збед-
но сну по ли ти ку (у те ку ћем ман да ту то је Ита ли јан ка Фе де ри ка Мо ге ри ни) 
и По ли тич ко-бе збед но сног ко ми те та (Po li ti cal and Se cu ri ty Com mit tee, PSC).11 

6 „EU mo unts new ma ri ti me ope ra ti on to tac kle Me di ter ra ne an pe o ple traf c kers, Brus-
sels: EU At a Glan ce”, Eu ro pe an Par li a ment Re se arch Ser vi ce Blog, Ju ne 14, 2015. 
7 Ni zar Vi sram, „Mi grants and Re fu ge es: EU’s Mi li ta ry Stra te gy to De e pen Me di ter ra-
ne an Tra ge di es”, Glo bal Re se arch, Ju ne 15, 2015.
8 Ibid.
9 Co un cil De ci si on (CFSP) 2015/778 of 18 May 2015 on a Eu ro pe an Uni on mi li ta ry ope-
ra ti on in the So ut hern Cen tral Me di ter ra ne an (EU NAV FOR MED), Of  ci al Jo ur nal of 
the Eu ro pe an Uni on, L 122, 19. 5. 2015, pp. 31–35.
10 Све га три де се так љу ди је та да спа се но. „UNHCR wel co mes EU Me di ter ra ne an 
plans, but sa ys mo re ne eds to be do ne”, UNHCR Ne ws Sto ri es, 21 April 2015.
11 Уго вор о Европ ској уни ји, са по след њим про ме на ма из вр ше ним на осно ву Уго-
во ра из Ли са бо на, усво је ним 13. 12. 2007, ко је су сту пи ле на сна гу 1. 12. 2009. го ди не. 
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Као циљ ове по мор ске опе ра ци је ЕУ на во ди се „пре кид по слов ног мо де ла 
кри јум ча ре ња љу ди и мре жа тр го ви не љу ди ма у ју жном де лу цен трал ног 
Сре до зе мља”, и то „пре ду зи ма њем си сте ма тич них на по ра да се от кри ју, за-
у зму и уни ште пло ви ла и имо ви на ко ју ко ри сте кри јум ча ри или се сум ња 
да их ко ри сте, у скла ду са при ме њи вим ме ђу на род ним пра вом”, и по себ но 
Кон вен ци јом УН о пра ву мо ра (UNC LOS) и „би ло ко јом” ре зо лу ци јом Са-
ве та бе збед но сти УН.12 

Ти ме је пр ви пут на европ ском ни воу у окви ру За јед нич ке европ ске од бра-
не и бе збед но сти од го во ре но на пи та ња кри јум ча ре ња и тр го ви не љу ди ма и, у 
осно ви, на про бле ме ми гра ци ја, ко ји, као и пи та ња пре ла ска спољ них гра ни-
ца ЕУ, пре ко гра нич ног кри ми на ла (те ро ри зма, иле гал них ми гра ци ја), обич но 
спа да ју у област пра во суд не и по ли циј ске са рад ње у окви ру ЕУ (пра во су ђе и 
уну тра шњи по сло ви, JHA), од но сно у аген ду „сло бо де, бе збед но сти и прав де” 
(FSJ). На осно ву Ли са бон ског уго во ра про пи са но је да За јед нич ка по ли ти ка 
бе збед но сти и од бра не мо же да „до при не се бор би про тив те ро ри зма, укљу-
чу ју ћи по др шку тре ћим зе мља ма у су зби ја њу те ро ри зма на сво јим те ри то-
ри ја ма”,13 ма да је ини ци јал но она би ла за ми шље на као сред ство „упра вља ња 
кри за ма”. По сле ди ца иза бра ног прав ног осно ва је и ели ми ни са ње Европ ског 
пар ла мен та (ЕП) из про це са са о длу чи ва ња, за ду же ног за пи та ња уну тра шње 
бе збед но сти и кри вич ног пра во су ђа (на дле жност ко ју је ЕП до био на осно-
ву Ли са бон ског уго во ра). ЕП зва нич но ни је био ни кон сул то ван о по кре та њу 
ове по мор ске опе ра ци је у Сре до зе мљу, ма да је мо рао да бу де кон сул то ван и 
по во дом то га и по во дом глав них из бо ра у бе збед но сној по ли ти ци.14

„Мор на ри ца ЕУ – Ме ди те ран” ујед но је и пр ва опе ра ци ја ЕУ са по тен ци-
јал но ди рект ним ман да том при ме не си ле ко ји би мо гао, ка да бу де им пле мен-
ти ран, да до ве де до ан га жо ва ња ЕУ у ак тив но сти ма слич ним „ху ма нитарним 
ин тер вен ци ја ма” или „на ме та њу ми ра”.15 Тај ве о ма кон тро вер зaн део манда та 

Con so li da ted ver si on of the Tre a ty on Eu ro pe an Uni on, Jo ur nal of the Eu ro pe an Uni on, C 
326, 26. 10. 2012, pp. 13–390. Ви де ти ви ше о одлу чи ва њу у обла сти спољ не и бе збед-
но сне по ли ти ке ЕУ у: Жа кли на Но ви чић, „Но ви не у спољ ној и бе збед но сној по ли-
ти ци Европ ске уни је по сле Уго во ра из Ли са бо на”, Ме ђу на род ни про бле ми, Ин сти тут 
за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бео град, 2011, Vol. LXII, бр. 3, стр. 397–417. 
12 Co un cil De ci si on (CFSP) 2015/778, Члан 1. Кон вен ци ја о пра ву мо ра је усво је на 
1982. го ди не (Uni ted Na ti ons Con ven ti on on the Law of the Sea).
13 Члан 43(1) Уго во ра о ЕУ.
14 Isa bel la Mer co ne, „So me no tes on the re la ti ons be twe en UNSC Re so lu ti on 2240 (2015) 
figh ting smug glers in Me di ter ra ne an and the EU NAV FOR Med ‘Sop hia’ ope ra ti on”, Free 
Gro up Blog, Oc to ber 19, 2015.
15 Ин тер вен ци о ни стич ка тен ден ци ја спољ не и бе збед но сне по ли ти ке ЕУ мо гла се 
пре по зна ти и ра ни је, ви де ти: Жа кли на Но ви чић, „Европ ска уни ја у кри зи: политика 
бе збед но сти и од бра не”, у А. Га јић, М. Игру ти но вић (прир.), Кри за Европ ске уни је, 
Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бео град, 2013, стр. 157–184.
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ове опе ра ци је, за ко ју се пред ви ђа да тра је го ди ну да на,16 вр шио би се у тре-
ћој фа зи ра зво ја опе ра ци је. Пр ва од три пред ви ђе не сук це сив не фа зе опе-
ра ци је нај ма ње је спор на и под ра зу ме ва „от кри ва ње и над гле да ње мре жа 
за кри јум ча ре ње љу ди и тр го ви ну љу ди ма кроз са ку пља ње ин фор ма ци ја и 
па тро ли ра ње на отво ре ном мо ру”, и то у скла ду са ме ђу на род ним пра вом.17 

Дру га фа за је већ сло же ни ја и по де ље на на два де ла. У пр вом де лу се спро-
во ди „укр ца ва ње на бро до ве за ко је се сум ња да се ко ри сте за кри јум ча ре ње 
љу ди и тр го ви ну љу ди ма, њи хо во пре тра жи ва ње, од у зи ма ње и пре у сме ра-
ва ње на отво ре ном мо ру”, под усло ви ма одре ђе ним при ме њи вим ме ђу на род-
ним пра вом, укљу чу ју ћи Кон вен ци ју о пра ву мо ра и Про то кол о кри јум ча-
ре њу ми гра на та.18 У дру гом де лу дру ге фа зе спро во де се све рад ње на ве де не 
и за пр ви део (укр ца ва ње, пре тра жи ва ње, од у зи ма ње и пре у сме ра ва ње), али 
са да и у те ри то ри јал ним во да ма обал ске др жа ве (Ли би је, пр вен стве но), и у 
скла ду са, ка ко се ка же, „би ло ко јом при ме њи вом ре зо лу ци јом Са ве та бе-
збед но сти УН или уз са гла сност од но сне обал ске др жа ве”.19 

Тре ћа фа за по мор ске опе ра ци је ЕУ под ра зу ме ва и ак ци је ди рект не упо-
тре бе си ле фор му ли са не у Од лу ци Са ве та као „пре ду зи ма ње свих не оп ход-
них ме ра” про тив пло ви ла за ко ја се сум ња да се ко ри сте за кри јум ча ре ње 
љу ди или тр го ви ну љу ди ма, укљу чу ју ћи њи хо во „уни шта ва ње” (енг. di spo
sal) или оне спо со бља ва ње на те ри то ри ји од но сне обал ске др жа ве, у скла ду 
са „би ло ко јом” при ме њи вом ре зо лу ци јом Са ве та бе збед но сти УН или уз 
са гла сност од но сне обал ске др жа ве.20 

Бу ду ћи да је пред ви ђе но да се од ви ја ју у те ри то ри јал ним во да ма тре ће др-
жа ве (Ли би је), за дру ги део дру ге фа зе и тре ћу фа зу опе ра ци је (ко ја уз то под-
ра зу ме ва и при ме ну си ле) за хте ва се, да кле, да бу ду у скла ду са „би ло ко јом 
при ме њи вом ре зо лу ци јом Са ве та бе збед но сти УН”, или да до би ју са гла сност 
за ин те ре со ва не обал ске др жа ве (Ли би је, ма да су фор му ла ци је та кве да не ис-
кљу чу ју ни дру ге зе мље Се вер не Афри ке). Фор му ла ко ја се од но си на за хтев за 
ре зо лу ци ју Са ве та бе збед но сти УН – „би ло ко ја”, не до вољ но је ја сна и уно си 
за бу ну, а не до у ми це по ја ча ва и на ред ни став у Од лу ци Са ве та пре ма ко јем о 
ис пу ње њу усло ва за пре ла зак из пр ве у сле де ће фа зе опе ра ци је одлу чу је сам 

16 Co un cil De ci si on (CFSP) 2015/778, члан 13.
17 Ibid., Члан 2.2(a).
18 Ibid., Члан 2.2(a)(i). Ми сли се на Про то кол из 2000. го ди не про тив кри јум ча ре ња 
ми гра на та коп ном, мо рем и ва зду хом, ко ји до пу њу је Кон вен ци ју УН про тив транс-
на ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла (Pro to col Aga inst the Smug gling of Mi grants 
by Land, Sea and Air, Sup ple men ting the Uni ted Na ti ons Con ven ti on Aga inst Trans na ti
o nal Or ga ni zed Cri me).
19 Ibid., Члан 2.2(a)(ii).
20 Ibid., Члан 2.2(c).
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Са вет ЕУ.21 Не ко ли ко ме се ци ка сни је усво је на је од го ва ра ју ћа ре зо лу ци ја Са-
ве та бе збед но сти УН на осно ву ко је ак тив но сти сна га ЕУ ни су до зво ље не у 
те ри то ри јал ним во да ма Ли би је,22 а ли биј ска са гла сност до да нас ни је до би је на.

По ли тич ку кон тро лу и стра те шко усме ра ва ње ове опе ра ци је, под од го-
вор но шћу Са ве та ЕУ и ви со ког пред став ни ка за спољ ну и бе збед но сну по ли-
ти ку, вр ши По ли тич ко-бе збед но сни ко ми тет (PSC).23 Вој но усме ра ва ње опе-
ра ци је у на дле жно сти је Вој ног ко ми те та ЕУ (EU Mi li ta ry Com mit tee, EUMC), а 
над зор из вр ше ња под од го вор но шћу Опе ра тив ног за по вед ни ка са се ди штем 
у ко ман ди у Ри му.24 Кон зи стент ност ове опе ра ци је са оп штом спољ ном по-
ли ти ком ЕУ обез бе ђу је ви со ки пред став ник уз по моћ Слу жбе спољ них по-
сло ва (Eu ro pe an Exter nal Ac ti on Ser vi ce, EE AS).25 Про пи са на је и са рад ња са 
од го ва ра ја у ћим ор га ни ма др жа ва чла ни ца (и уво ђе ње од го ва ра ју ћег ме ха-
ни зма ко ор ди на ци је), као и са од го ва ра ју ћим те ли ма и аген ци ја ма ЕУ (по-
себ но: FRON TEX, EU RO POL).26 Тро шко ве опе ра ци је сно се др жа ве чла ни це у 
пред ви ђе ном из но су од 11,82 ми ли о на евра, а фи нан си ра ње се вр ши пре ко 
по себ ног ме ха ни зма за вој не опе ра ци је ЕУ (тзв. Ати на ме ха ни зам).27 

Опи са на рас по де ла на дле жно сти оста ви ла је не ја сним пи та ње рас по-
де ле од го вор но сти из ме ђу ЕУ и др жа ва чла ни ца. Опе ра ци јом ко ор ди ни ра 
ЕУ, али др жа ве чла ни це обез бе ђу ју сред ства и осо бље над ко јим за др жа ва ју 
опе ра тив ну ко ман ду. Европ ски суд прав де не ма ју рис дик ци ју у пи та њи ма 
За јед нич ке од бра не и бе збед но сти, што зна чи да би се прав ни ле ко ви обез-
бе ђи ва ли пре ма на ци о нал ним за ко ни ма др жа ва. Ис ку ство са за јед нич ким 
опе ра ци ја ма под ко ор ди на ци јом Фрон тек са по ка зу је да у слу ча ју кр ше ња 
основ них пра ва ни је ја сно ко ме се мо гу при пи са ти не за ко ни ти по ступ ци.28 
У сва ком слу ча ју, др жа ве чла ни це ЕУ не би сме ле да из бег ну од го вор ност 

21 Ibid., Члан 2.2(3).
22 UNSC Re so lu ti on 2240 (2015), Adop ted by the Se cu ri ty Co un cil at its 7531st me e ting, 
on 9 Oc to ber 2015, Uni ted Na ti ons.
23 Co un cil De ci si on (CFSP) 2015/778, Члан 6.
24 Ibid., чла но ви 3 и 4. За опе ра тив ног за по вед ни ка иза бран је ита ли јан ски кон-
тра ад ми рал (En ri co Cre den di no).
25 Ви ше о Слу жби спољ них по сло ва ЕУ у: Жа кли на Но ви чић и Иво на Ла ђе вац, 
„Европ ска слу жба спољ них по сло ва”, Европ ско за ко но дав ство, Ин сти тут за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бео град, 2011, Vol. X, бр. 35–36, стр. 164–183.
26 Co un cil De ci si on (CFSP) 2015/778, Члан 8.
27 Ibid., Члан 11. Cf. Co un cil De ci si on (CFSP) 2015/528 of 27 March 2015 esta blis hing a 
mec ha nism to ad mi ni ster the fi nan cing of the com mon costs of Eu ro pe an Uni on ope ra-
ti ons ha ving mi li ta ry or de fen ce im pli ca ti ons (At he na) and re pe a ling De ci si on 2011/871/
CFSP, Of  ci al Jo ur nal of the Eu ro pe an Uni on, L 84, 28. 3. 2015, pp. 39–63.
28 Cf. „Mi li ta ry ac ti on aga inst hu man smug glers: le gal qu e sti ons con cer ning the EU-
NAV FOR Med ope ra ti on”, The Me i jers Com mit tee, Stan ding com mit tee of experts on 
in ter na ti o nal im mi gra ti on, re fu gee and cri mi nal law, CM1513, 23 Sep tem ber 2015, p. 4.
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пре ма Европ ској кон вен ци ји о људ ским пра ви ма (ECHR), чак ни у слу ча ју 
ак ци ја ван свог те ри то ри јал ног оби ма, ма да пи та ње од го вор но сти др жа ва 
чла ни ца, ка да оне де лу ју као аген ти ЕУ (или УН) и ме ђу на род не од го вор но-
сти оста је не ја сно и ком пли ко ва но.29

Пр ва фа за ове опе ра ци је – от кри ва њe и над гле да њe мре жа за кри јум ча-
ре ње љу ди и тр го ви ну љу ди ма, по кре ну та је 22. ју на 2015. го ди не на осно ву 
но ве одлу ке Са ве та ЕУ.30 У пр вој фа зи је уче ство ва ла 21 зе мља чла ни ца ЕУ, 
а во де ћу уло гу ме ђу њи ма има ла је Ита ли ја, ко ја је обез бе ди ла но сач ави о на, 
под мор ни цу и оста лу по мор ску ак ти ву. По ред то га ан га жо ва но је још пет по-
мор ских је ди ни ца (два не мач ка рат на бро да, по је дан бри тан ски, фран цу ски 
и шпан ски), и се дам па трол них ва зду хо пло ва и хе ли коп те ра.31 Пр ва фа за је 
окон ча на 7. ок то бра, ка да је за по че ла дру га, опе ра тив ни ја фа за, о ко јој је По-
ли тич ко-бе збед но сни ко ми тет одлу чио 28. сеп тем бра, на кон до би је не са гла-
сно сти о ис пу ње но сти усло ва на не фор мал ном са стан ку Са ве та ЕУ и Са ве та 
оп штих по сло ва. Том при ли ком је По ли тич ко-бе збед но сни ко ми тет одре дио 
и пра ви ла ан га жо ва ња, и пре и ме но вао ову опе ра ци ју у „Со фи ја”.32 Углав-
ном, у опе ра ци ји са да уче ству ју 24 зе мље чла ни це, са пре ко 1.300 љу ди.33

Ма да је пр вен стве ни циљ опе ра ци је „Со фи ја” ви ше пре кид то ко ва кри-
јум ча ре ња ми гра на та не го њи хо во спа са ва ње, пре ма по да ци ма са ин тер нет 
стра не Слу жбе спољ них по сло ва ЕУ (EE AS), она је би ла успе шна и у ху ма-
ни тар ној функ ци ји и са мо у пр вој фа зи ра зво ја спа се но је пре ко 3.000 ми-
гра на та.34 Оба ве зу спа са ва ња љу ди, ма да де кла ра тив но то ни је пр вен стве ни 
циљ опе ра ци је, на ме ће прав ни кон текст ове опе ра ци је, при че му се у Од лу-
ци Са ве та из ма ја 2015. го ди не, по ред већ по ме ну те Кон вен ци је о пра ву мо ра 
и Про то ко ла про тив кри јум ча ре ња љу ди, на во де и Про то кол о спре ча ва њу, 

29 Ibid.
30 Co un cil De ci si on (CFSP) 2015/972 of 22 Ju ne 2015 la unc hing the Eu ro pe an Uni on 
mi li ta ry ope ra ti on in the so ut hern Cen tral Me di ter ra ne an (EU NAV FOR MED), Of  ci al 
Jo ur nal of the Eu ro pe an Uni on, L 157, 23. 6. 2015, p. 51.
31 „EU NAV FOR MED – OPE RA TI ON SOP HIA en ters Pha se 2”, EU Na val For ce Med 
Me dia and Pu blic In for ma ti on Of  ce, Ro me, Oc to ber 7 2015. За ви ше опе ра тив них де-
та ља о опе ра ци ји ви де ти: „EU NAV FOR MED Op SOP HIA Six Mont hly Re port from 
22 Ju ne to 31 De cem ber 2015”, Aut hor: Ope ra ti on Com man der Op SOP HIA (EE AS) Re ar 
Ad mi ral En ri co Cre den di no, Ja nu a ry 29th, 2016, EE AS Re fe ren ce EE AS(2016) 126 (EU 
Re stric ted); Wi ki Le aks re le a se, Fe bru a ry 17th 2016.
32 Пре ма име ну де вој чи це ро ђе не на бро ду то ком ове опе ра ци је бли зу ли биј ске 
оба ле 22. ав гу ста 2015. 
33 Не уче ству ју: Дан ска, Ир ска, Сло вач ка и Хр ват ска – Eu ro pe an Exter nal Ac ti on 
Ser vi ce, „Facts he et on EU NAV FOR MED Mis si on”. 
34 „EU NAV FOR MED – OPE RA TI ON SOP HIA en ters Pha se 2”, op. cit.
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сузби јању и ка жњава њу тр го ви не љу ди ма, по себ но же на ма и де цом,35 Кон-
вен ци ја о бе збед но сти људ ског жи во та на мо ру (SO LAS),36 Же нев ска кон вен-
ци ја о ста ту су из бе гли ца,37 и дру ги ме ђу на род но прав ни ин стру мен ти ко ји 
оба ве зу ју на пру жа ње по мо ћи љу ди ма у не во љи на мо ру и да се пре жи ве ли 
пре ба це на си гур на ме ста.38 

Ре зо лу ци ја Са ве та бе збед но сти УН 2240 (2015)

Не ко ли ко да на по сле европ ске одлу ке о по кре та њу опе ра ци је „Со фи ја”, 
9. ок то бра 2015. го ди не, Са вет бе збед но сти УН је по сти гао, не о че ки ва но и 
бр зо, са гла сност о ре зо лу ци ји на осно ву ко је да је одо бре ње за но ву европ ску 
по мор ску опе ра ци ју.39 Ра злог ове из не над не ефи ка сно сти у усва ја њу Ре зо лу-
ци је (за ко ју је гла са ла и Ру си ја) мо же се на слу ти ти при ли ком упо ре ђи ва ња 
ње ног тек ста са тек стом Одлу ке Са ве та ЕУ из ма ја 2015. го ди не. На и ме, ова 
ре зо лу ци ја ипак ни је одо бри ла ин тер вен ци ју у ли биј ским те ри то ри јал ним 
во да ма већ са мо у оним ме ђу на род ним, уз ви ше пу та у ра спра ви по но вље но 
упо зо ре ње Ру си је, али и не ких африч ких зе ма ља, да се из бег ну зло у по тре бе 
ка квих је би ло у про шло сти пу тем пре ши ро ких ту ма че ња.40 То до во ди у пи-
та ње из вр ше ње дру гог де ла дру ге и тре ћу фа зу опе ра ци је „Со фи ја”. 

Ре зо лу ци јом су кри јум ча ре ње ми гра на та и тр го ви на љу ди ма оква ли фи-
ко ва ни као „прет ња ми ру” на осно ву Гла ве VII По ве ље УН ко ја одо бра ва 
упо тре бу си ле као по след њег сред ства. Ве не цу е ла, је ди на чла ни ца Са ве та бе-
збед но сти УН ко ја се уз др жа ла од гла са ња, ово „по се за ње за Гла вом VII у ху-
ма ни тар ним си ту а ци ја ма” оце ни ла је као „озби љу гре шку”, ко јом се ризику је 
„опа сан пре се дан”.41 Углав ном, Са вет бе збед но сти УН „одлу чио је” да овла-
сти др жа ве чла ни це, на пе ри од од го ди ну да на од усва ја ња ре зо лу ци је да, 

35 Про то кол је из две хи ља ди те го ди не (Pro to col to Pre vent, Sup press and Pu nish Traf
fic king in Per sons, espe ci al ly Wo men and Chil dren, sup ple men ting the Uni ted Na ti ons 
Con ven ti on aga inst Trans na ti o nal Or ga ni zed Cri me).
36 Усво је на 1974. го ди не (In ter na ti o nal Con ven ti on for the Sa fe ty of Li fe at Sea, SO LAS).
37 Усво је на 1951. го ди не (Ge ne va Con ven ti on re la ting to the Sta tus of Re fu ge es). 
38 Од оста лих прав них ака та по ми њу се: Ме ђу на род на кон венц ни ја о тра га њу и 
спа са ва њу на мо ру из 1979. го ди не (In ter na ti o nal Con ven ti on on Ma ri ti me Se arch and 
Re scue, SAR) и Кон вен ци ја из Бар се ло не о за шти ти мор ске око ли не и обал ског ре-
ги о на Ме ди те ра на из 1976. го ди не (Con ven ti on for the Pro tec ti on of the Ma ri ne En vi
ron ment and the Co a stal Re gi on of the Me di ter ra ne an, Bar ce lo na Con ven ti on).
39 UNSC Re so lu ti on 2240 (2015), ци ти ра на ра ни је у тек сту.
40 Ви де ти: Me e tings co ve ra ge, Se cu ri ty Co un cil, 7532nd Me e ting, SC/12072, 9 Oc-
to ber 2015.
41 Ibid. 
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де лу ју ћи у на ци о нал ним окви ри ма или кроз ре ги о нал не ор га ни за ци је (што 
се у овом кон тек сту од но си на ЕУ): 

– вр ше ин спек ци је на отво ре ном мо ру из ван ли биј ске оба ле пло ви ла за 
ко је има ју ра зум ну сум њу да се ба ве кри јум ча ре њем ми гра на та или 
тр го ви ном љу ди ма из Ли би је, уз услов да „у до број ве ри” при ба ве са-
гла сност од др жа ве чи ју за ста ву пло ви ло но си; 

– од у зи ма ју пре срет ну та пло ви ла за ко је се утвр ди да се ко ри сте за кри-
јум ча ре ње ми гра на та и тр го ви ну љу ди ма из Ли би је, при че му је „по-
дву че но” да би да ља ак ци ја у по гле ду та квих пло ви ла, укљу чу ју ћи и 
уни шта ва ње (енг. di spo sal) тре ба ло да бу де пре ду зе та у скла ду са при-
ме њи вим ме ђу на род ним пра вом, во де ћи ра чу на о ин те ре си ма би ло 
ко је тре ће стра не ко ја по сту па у до број ве ри;

– ко ри сте „све ме ре про пор ци о нал не овим по себ ним окол но сти ма у су-
о ча ва њу са кри јум ча ри ма ми гра на та или тр гов ци ма љу ди ма” у спро-
во ђе њу ак тив но сти на ве де них у прет ход ним па ра гра фи ма, у пу ној 
са гла сно сти са ме ђу на род ним пра вом људ ских пра ва, при че му је „по-
дву че но” и то да се овла шће ња из прет ход них па ра гра фа не при ме њу ју 
на „пло ви ла ко ја има ју пра во на су ве ре ни иму ни тет по ме ђу на род ном 
пра ву” (...).42

По ред гор њих на во да, о ко ји ма је Са вет бе збед но сти УН „одлу чио”, он 
је „по зи вао” др жа ве чла ни це да по мог ну Ли би ји, на њен за хтев, да из гра ди 
по треб не ка па ци те те, укљу чу ју ћи оне за обез бе ђе ње гра ни ца, и да „спре чи, 
ис тра жи и про це су и ра” ак тив но сти кри јум ча ре ња ми гра на та и тр го ви не љу-
ди ма на сво јој те ри то ри ји и у сво јим те ри то ри јал ним во да ма (...).43 У са мом 
увод ном де лу (пре ам бу ли) Ре зо лу ци је по твр ђе на је стро га по све ће ност су-
ве ре ни те ту, те ри то ри јал ном ин те гри те ту и на ци о нал ном је дин ству Ли би је.

Из на ве де них фор му ла ци ја се ви ди да на осно ву Ре зо лу ци је ни је одо бре на 
ин тер вен ци ја у те ри то ри јал ним во да ма Ли би је, ма да је оба ве за да се при до би је 
ње на са гла сност не што бла же фор му ли са на (др жа ве чла ни це су „по зва не” [...], 
док је о са др жа ју прет ход них па ра гра фа „одлу че но”). У сва ком слу ча ју, др жа-
ве чла ни це ко је би ин тер ве ни са ле на осно ву ове Ре зо лу ци је има ју оба ве зу да 
по шту ју при ме њи ве ме ђу на род но прав не ин стру мен те, ко ји пак и са ми тво-
ре „ве о ма ком плек сно прав но окру же ње у ко јем се пре кла па ју пра ви ла пра ва 
из бе гли ца, ме ђу на род ног пра ва људ ских пра ва, пра ва мо ра, и ме ђу на род на 
пра ви ла о упо тре би си ле.”44 У окви ру тог прав ног кон текста ва же ра зли чи ти 

42 UNSCR 2240 (2015), па ра гра фи 7, 8, 10.
43 Ibid., па ра граф 2.
44 „Mi li ta ry ac ti on aga inst hu man smug glers: le gal qu e sti ons con cer ning the EU NAV-
FOR Med ope ra ti on”, op. cit., p. 1.
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ре жи ми у те ри то ри јал ним во да ма и на отво ре ном мо ру, јед на пра ви ла се при-
ме њу ју за пло ви ла а дру га за љу де на њи ма, по сто је ра зли ке из ме ђу ра зли чи тих 
ка те го ри ја ли ца (нпр. из ме ђу тр го ва ца љу ди ма и кри јум ча ра ми гра на та), итд. 

Прав не кон тро вер зе опе ра ци је „Со фи ја” – 
ме ђу на род но пра во мо рa и пра во људ ских пра ва

Чак ни за пр ви део дру ге фа зе опе ра ци је „Со фи ја” (укр ца ва ње, пре тра-
жи ва ње, од у зи ма ње и пре у сме ра ва ње на отво ре ном мо ру пло ви ла за ко ја се 
сум ња да се ба ве кри јум ча ре њем љу ди и тр го ви ном љу ди ма), прав ни основ 
ни је не дво сми слен, тј. по сто је ра зли чи ти ре жи ми с об зи ром на вр сту пло-
ви ла (са за ста вом др жа ве или без ње), као и по се бан ре жим за ли ца на њи ма. 

Што се ти че пло ви ла без озна ка на ци о нал но сти (тј. за ста ве др жа ве), на 
отво ре ном мо ру ва жи пра ви ло да су она изло же на ју рис дик ци ји свих др жа-
ва. Кон вен ци ја о пра ву мо ра по твр ђу је сло бо ду свих др жа ва на отво ре ном 
мо ру у ви ду сло бо де на ви га ци је, из ме ђу оста лог.45 По ред то га, на осно ву ове 
кон вен ци је рат ним бро до ви ма је до зво ље но да на пло ви ли ма без озна ка на-
ци о нал но сти вр ше ин спек ци је (тзв. пра во по се те).46 Што се пак ти че пло-
ви ла ко ја но се за ста ву не ке др жа ве, пре ма Кон вен ци ји, др жа ва чи ју за ста ву 
пло ви ло но си (др жа ва за ста ве) има над њим ју рис дик ци ју и ду жно сти под 
ко ји ма мо же да се схва ти и спро во ђе ње пло ви ла у лу ке ра ди ин спек ци је.47 
Ду жно сти др жа ве за ста ве пре ма пло ви лу ко је но си ње ну за ста ву де таљ но 
су по бро ја не Кон вен ци јом, и оне од го ва ра ју ци љу обез бе ђе ња „ми ни мал ног 
јав ног ре да на отво ре ном мо ру”.48 У по гле ду љу ди на пло ви ли ма пак Кон-
вен ци ја о пра ву мо ра не да је основ за ју рис дик ци ју.49

У по гле ду пло ви ла са за ста вом др жа ве као озна ком на ци о нал но сти (тј. др-
жа вљан ства), Кон вец ни ја о пра ву мо ра из ри чи то до зво ља ва да ин тер вен ци ја 
на њи ма мо же да се уста но ви на осно ву уго во ра, док Про то кол о кри јум ча ре њу 
љу ди са др жи оба ве зу др жа ва пот пи сни ца на са рад њу, али за др жа ва за хтев за 
одо бре ње др жа ве за ста ве.50 Про то кол о кри јум ча ре њу им пли ци ра и упо тре-
бу си ле у фор му ла ци ји „спре ча ва ње упо тре бе пло ви ла” или „пре ду зи ма ње 

45 Uni ted Na ti ons Con ven ti on on the Law of the Sea, Члан 87.
46 Ibid., Члан 110.
47 Ibid., Члан 94.
48 На ве де но у: „Mi li ta ry ac ti on aga inst hu man smug glers: le gal qu e sti ons con cer ning 
the EU NAV FOR Med ope ra ti on”, op. cit., p. 2.
49 Ibid. 
50 Uni ted Na ti ons Con ven ti on on the Law of the Sea, Члан 110(1); Pro to col Aga inst the 
Smug gling of Mi grants by Land, Sea and Air, члан 8(1). 
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одгова ра ју ћих ме ра” као по след ње сред ство и под усло вом про пор ци о нал но-
сти.51 Ме ђу тим, уо ча ва се да и овом Про то ко лу, ко ји де лу је као чвр шћи прав ни 
основ за ме ре при си ле од Кон вен ци је о пра ву мо ра, не до ста је пре ци зност (ко ју 
по се ду је, на при мер, ре жим УН про тив тр го ви не дро гом), што у крај њем зна-
чи да у ме ђу на род ном пра ву оста је не ја сан прав ни основ за ову вр сту ак ци је.52

Пре у сме ра ва ње пло ви ла про бле ма тич но је с об зи ром на љу де на бро ду 
и на отво ре ном мо ру. По сто ји за бра на при сил ног вра ћа ња љу ди (non re fo u
le ment) на те ри то ри је на ко ји ма ни су бе збед ни, што ва жи за из бе гли це,53 у 
ши рем обли ку и за ази лан те.54 Да нас се во де ра спра ве и о ап со лут ном ка ра-
те ру овог прин ци па као пе ремп тор не нор ме (jus co gens), ма да се он углав ном 
оспо ра ва.55 Пре ма Смер ни ца ма Ме ђу на род не по мор ске ор га ни за ци је (IMO), 
тре ба ло би из бе ћи „ис кр ца ва ње ази ла на та и из бе гли ца спа се них на мо ру на 
те ри то ри је где су њи хо ви жи во ти и сло бо да угро же ни”.56 Овај при ступ по-
твр ђен је и у прак си Европ ског су да за људ ска пра ва (ECHR).57 У кон тек сту 
„Со фи је”, на гла ша ва се да опе ра ци је ко је би се спро во ди ле у ци љу „от кри-
ва ња и спа са ва ња” не би сме ле да до ве ду до при сил ног вра ћа ња љу ди (re fo
u le ment) на те ри то ри је где су им жи во ти угро же ни, те да се Ли би ја и да ље 
сма тра не ста бил ном, и упо зо ра ва ју се зе мље ЕУ да ме ђу на род но пра во људ-
ских пра ва за њих ва жи без об зи ра на ме сто где ин тер ве ни шу, ма да у крај-
њем оста је не ја сан прак ти чан ефе кат ових оба ве за у спро во ђе њу опе ра ци је.58

Што се ти че дру гог де ла дру ге фа зе опе ра ци је „Со фи ја”, ко ји се спро во ди у 
те ри то ри јал ним во да ма, те ак тив но сти по пра ви лу за хте ва ју одо бре ње од носне 
др жа ве или ја сну ре зо лу ци ју Са ве та бе збед но сти УН, по треб не и у тре ћој фа зи 

51 Pro to col Aga inst the Smug gling of Mi grants by Land, Sea and Air, Члан 8(1) и 8(2).
52 „Mi li ta ry ac ti on aga inst hu man smug glers: le gal qu e sti ons con cer ning the EU NAV-
FOR Med ope ra ti on”, op. cit., pp. 2–3.
53 Con ven ti on re la ting to the Sta tus of Re fu ge es, Члан 33.
54 То не под ра зу ме ва и пра во тра жи ла ца ази ла да ау то мат ски до би ју азил, већ са-
мо да не бу ду вра ће ни на не бе збед ну те ри то ри ју. Ви де ти: „Advi so ry Opi ni on on the 
Extra ter ri to ri al Ap pli ca ti on of Non-Re fo u le ment Obli ga ti ons un der the 1951 Con ven ti-
on re la ting to the Sta tus of Re fu ge es and its 1967 Pro to col”, Of  ce of the Uni ted Na ti ons 
High Com mis si o ner for Re fu ge es.
55 Ви де ти: Je an Al la in, „The jus co gens Na tu re of non-re fo u le ment”, In ter na ti o nal Jo ur
nal of Re fu gee Law, Vol. 13, Is sue 4, 2001, pp. 533-558; Ao i fe Duf y, „Expul si on to Fa ce 
Tor tu re? Non-re fo u le ment in In ter na ti o nal Law”, In ter na ti o nal Jo ur nal of Re fu gee Law, 
Vol. 20, Is sue 3, Oc to ber 2008, pp. 373–390.
56 Gu i de li nes on the tre at ment of per sons re scu ed at sea sta te, In ter na ti o nal Ma ri ti me Or-
ga ni za ti on, Re so lu ti on MSC.167(78), §6.17. 20 May 2004.
57 ECHR, Hir si Ja maa and ot hers v. Ita ly, Grand Cham ber, Judg ment, 23 Fe bru a ry 2012, 
Ap pli ca ti on no. 27765/09.
58 „Mi li ta ry ac ti on aga inst hu man smug glers: le gal qu e sti ons con cer ning the EU NAV-
FOR Med ope ra ti on”, op. cit.̧  p. 3.
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ко ја под ра зу ме ва уни шта ва ње пло ви ла и са њи ма по ве за не сво ји не, као и 
при тва ра ње кри јум ча ра. При то ме, тре ба иста ћи да у по гле ду кри јум ча ра не 
по сто ји уни вер зал на кри вич на ју рис дик ци ја, за ра зли ку од гу са ра (пи ра та) 
и дру гих слич них из вр ши ла ца ме ђу на род них кри вич них де ла.59 У по гле ду 
пло ви ла ко ја но се за ста ву одре ђе не др жа ве, ин тер вен ци ја за хте ва одо бре
ње те зе мље, а ако пло ви ла не но се на ци о нал ну за ста ву, пре ма Про то ко лу 
о кри јум ча ре њу љу ди стра на ма уго вор ни ца ма до зво ље но је да пре ду зму 
„од го ва ра ју ће ме ре у скла ду са ре ле вант ним уну тра шњим и ме ђу на род
ним пра вом”.60 Ипак, оста је не ја сан сте пен у ко јем на ве де на фор му ла ци ја 
под ра зу ме ва и кри вич ну ју рис дик ци ју над кри јум ча ри ма.61 О на ве де ним 
спор ним и не ја сним пи та њи ма у Од лу ци Са ве та ЕУ не ма ни јед не ре чи.

По ред на ве де ног, ис ти че се и да, иа ко је „Со фи ја” вој на ми си ја, ЕУ ни је 
стра на уче сни ца у ору жа ном су ко бу, те сто га мо ра при ме њи ва ти мир но
доп ско пра во ко је под ра зу ме ва од го ва ра ју ћи по сту пак пред су до ви ма зе
ма ља чла ни ца ЕУ, као и оба ве зу га ран то ва ња фун да ман тал них људ ских 
пра ва осум њи че ним ли ци ма ка да се она ис по ру чу ју тре ћим зе мља ма.62 
Ко нач но, у кон тек сту не ја сних прав них стан дар да по ко ји ма се иден ти фи-
ку ју „сум њи ва пло ви ла”, на гла ша ва се да уни шта ва ње сво ји не не би сме ло да 
бу де ар би трар но, те да је пра во сво ји не јед но од основ них пра ва из Европ ске 
кон вен ци је о људ ским пра ви ма, ко ја се при ме њу је на све чла ни це ЕУ, чак и 
кад оне де лу ју ек стра те ри то ри јал но.63

На кра ју, тре ба иста ћи и да кри вич но де ло кри јум ча ре ња ми гра на та и 
кри вич но де ло тр го ви не љу ди ма, у не ким слу ча је ви ма мо гу има ти за јед нич-
ке осо би не, али то су два ра зли чи та кри вич на де ла, као та ква пре по зна та и 
у Кон вен ци ји УН про тив транс на ци о нал ног кри ми на ла и пра те ћим про то-
ко ли ма, и за хте ва ју ра зли чи те прав не, опе ра тив не и по ли тич ке од го во ре. 
На то је упо зо ре но и у Ре зо лу ци ји Са ве та бе збед но сти УН 2240 (2015). По-
ред све га, по сто ји и ве ро ват но ћа да у то ку опе ра ци је „Со фи ја” на ста не низ 
дру гих прак тич них про бле ма, као што је, на при мер, те шко ћа ра зли ко ва ња 
ри ба ра и њи хо вих пло ви ла од кри јум ча ра ми гра на та,64 као и мо гућ ност да 
се ми гран ти на ђу у „уна кр сној ва три” у фа зи при ме не ору жа не си ле.65

59 Ibid.
60 Pro to col Aga inst the Smug gling of Mi grants by Land, Sea and Air, Члан 8(7).
61 „Mi li ta ry ac ti on aga inst hu man smug glers: le gal qu e sti ons con cer ning the EU NAV-
FOR Med ope ra ti on”, op. cit.̧  p. 3.
62 Ibid. 
63 Ibid, p. 4. С тим у ве зи, са свим је дру га чи ја си ту а ци ја у по гле ду од у зи ма ња пи-
рат ских бро до ва, где су на осно ву Кон вен ци је о пра ву мо ра ја сна пра ви ла.
64 Car men-Cri sti na Cîr lig, „EU mo unts new ma ri ti me ope ra ti on to tac kle Me di ter ra-
ne an pe o ple traf c kers”, Eu ro pe an Par li a men ta ry Re se arch Ser vi ce Blog, Ju ne 9, 2015.
65 Gi o van ni Fa leg and Ste ven Block mans, „EU Na val For ce EU NAV FOR MED sets sa il 
in tro u bled wa ters”, CEPS Po li cy Pa per, Com men ta ry, 26 Ju ne 2015.
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Прав не кон тро вер зе опе ра ци је „Со фи ја” – 
пра ви ла упо тре бе си ле

Ге не рал но су, осим у слу ча ју ну жне са мо од бра не, ме ре упо тре бе си ле до-
зво ље не и на осно ву Гла ве VII По ве ље УН (Члан 42), по што се иден ти фи ку је 
„прет ња ми ру, кр ше ње ми ра или акт агре си је” (Члан 39), при че му је по јам 
„прет ње ми ру” по сле Хлад ног ра та про ши рен раз ним „но вим бе збед но сним 
прет ња ма” из ван ме ђу на род них су ко ба: уну тра шњим су ко би ма и ху ма ни-
тар ним ка та стро фа ма, про ли фе ра ци јом оруж ја, те ро ри змом, и сл.66 Са да су 
пр ви пут и кри јум ча ре ње ми гра на та и тр го ви на љу ди ма про гла ше ни прет-
њом по ме ђу на род ни мир и бе збед ност уз до ста не у бе дљи ву ар гу мен та ци ју. 
Оста ло је не ја сно на ко ји на чин ова кри вич на де ла за до во ља ва ју стан дард 
„прет ње ми ру”, а не по сто је по ка за те љи ни за тврд њу да ће њи хо во су зби ја-
ње до при не ти ус по ста вља њу ме ђу на род ног ми ра и бе збед но сти или до ве сти 
до окон ча ња те ку ће ху ма ни тар не кри зе.67

Mа да се од но си са мо на спе ци фич но по друч је (цен трал ни Ме ди те ран), и 
у том сми слу не пред ста вља оп шту и ап стракт ну нор му ко ја би зна чи ла ле ги-
сла тив ни про дор,68 про гла ша ва ње кри вич ног де ла „про ли фе ра ци је тр го ви не 
љу ди ма и кри јум ча ре ња ми гра на та” за прет њу ми ру мо же да има функ ци ју 
пре се да на. За ра зли ку од ре зо лу ци ја УН на осно ву ко јих је одо бре на упо тре ба 
си ле про тив гу са ра на оба ла ма Со ма ли је,69 са мо то кри вич но де ло ни је би-
ло озна че но као „прет ња ми ру”, већ као фак тор ко ји до при но си по гор шању 
бе збед но сне си ту а ци је у Со ма ли ји, ко ја пред ста вља прет њу ми ру. Са да као 
прет ња ни је спо ме ну та си ту а ци ја у Ли би ји, већ на ве де на кри вич на де ла са-
ма по се би, а су зби ја ње тих кри вич них де ла и њи хо вог ути ца ја на људ ске гу-
бит ке ис ко ри шће но је као основ Ре зо лу ци је Са ве та бе збед но сти УН, што се 
оце њу је као „пре крет ни ца”.70

66 Móni ca Lo ur des de la Ser na Gal ván, „In ter pre ta ti on of Ar tic le 39 of the UN Char ter 
(Thre at to the Pe a ce) by the Se cu ri ty Co un cil: Is the Se cu ri ty Co un cil A Le gi sla tor for the 
En ti re In ter na ti o nal Com mu ni ty”, Anu a rio Me xi ca no de De rec ho In ter na ci o nal, vol. XI, 
2011, pp. 147–185.
67 Cf. „Mi li ta ry ac ti on aga inst hu man smug glers: le gal qu e sti ons con cer ning the EU-
NAV FOR Med ope ra ti on”, op. cit. p. 2.
68 Ви де ти то ме: Móni ca Lo ur des de la Ser na Gal ván, „In ter pre ta ti on of Ar tic le 39 of the 
UN Char ter …”, op. cit., pp. 149–151.
69 Ви де ти: Uni ted Na ti ons Do cu ments on Pi ra cy, Di vi si on for Oce an Af a irs and the 
Law of the Sea, Of  ce of Le gal Af a irs, Uni ted Na ti ons; Ин тер нет: http://www.un.org/
Depts/los/pi ra cy/pi ra cy_do cu ments.htm, 15. 1. 2016.
70 Mar ta Bo, „Figh ting Trans na ti o nal Cri mes at Sea un der UNSC’s Man da te: Pi ra cy, Hu-
man Traf c king and Mi grant Smug gling”, EJIL Talk, Oc to ber 30, 2015; Ин тер нет: http://
www.ejil talk.org/figh ting-trans na ti o nal-cri mes-at-sea-un der-unscs-man da te-pi ra cy-hu-
man-traf c king-and-mi grant-smug gling, 5. 11. 2015.
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Ау то ри ко ји пра те про бле ма ти ку тзв. транс на ци о нал ног кри ми на ла (те-
ро ри зма, гу са ре ња, кри јум ча ре ња) ука зу ју на „опа сан тренд” у прак си УН да 
се за су зби ја ње ових кри вич них де ла при бе га ва упо тре би си ле и ау то ри те та 
Гла ве VII По ве ље УН, уз оправ да ва ње „из у зет ним окол но сти ма” или „ур-
гент ном си ту а ци јом”. Та тен ден ци ја бри са ња ра зли ке из ме ђу во ђе ња ра та и 
бор бе про тив кри ми на ла, у крај њем ком про ми ту је за шти ту људ ских пра ва, 
за бри ња ва и са ста но ви шта на ру ша ва ња су ве ре ни те та др жа ва, а због дис-
кре ци о ног пра ва Са ве та бе збед но сти УН у по гле ду упо тре бе си ле и „не рав-
но те же мо ћи” у ње му, по ја ча ва и кри ти ку због „де мо крат ског де фи ци та” у 
ра зво ју тзв. транс на ци о нал ног кри вич ног пра ва.71

Гра ни це и огра ни че ња упо тре бе си ле оста ли су не ја сни и у овом кон-
крет ном слу ча ју, ма да је усво јен ком про мис у фор му ла ци ји: из раз из Одлу-
ке Са ве та ЕУ о „свим не оп ход ним ме ра ма” убла жен је у Ре зо лу ци ји Са ве та 
бе збед но сти УН у „све ме ре про пор ци о нал не спе ци фич ним окол но сти ма у 
су зби ја њу кри јум ча ре ња ми гра на та или тр го ви не љу ди ма”. Ипак, упо зо ра-
ва се и на то да упо тре ба си ле и ње на се лек тив ност у не ким слу ча је ви ма пре 
мо гу да про ду бе про блем због ко јег су по кре ну ти не го да га ре ше.72

За кљу чак

Oпе ра ци ја „Со фи ја” отво ри ла је ви ше кон тро вер зних пи та ња. Ана ли за 
сло же ног ме ђу на род но прав ног и по ли тич ког кон тек ста, у ко јем се пре пли ћу 
пи та ња ју рис дик ци је на мо ру, упо тре бе си ле, су ве ре ни та др жа ва, људ ских 
пра ва, из бе гли ца, ази ла на та, ми гра на та, кри јум ча ра и тр го ва ца љу ди ма итд., 
по твр ђу је ака дем ску свр ху ове те ме, али она има и прак тич ну ре ле вант ност. 
За кључ ци о њој мо гу се су ми ра ти у ви ше по гле да: у по гле ду са ме бор бе про-
тив кри јум ча ре ња ми гра на та као про кла мо ва ног ци ља, мо гу ћег угро жа вања 
и за шти те људ ских пра ва, да љег ра зво ја ЕУ, и ра зво ја гло бал ног вој ног ин-
тер вен циони зма.

У по гле ду основ ног про кла мо ва ног ци ља опе ра ци је „Со фи ја” – су зби ја ња 
кри јум ча ре ња ми гра на та и тр го ви не љу ди ма, не ма по да та ка ко ли ко је она 
то ме до при не ла. До га ђа ји на те ре ну, у том сми слу, на не ки на чин је пре ва-
зи ла зе по ме ра њем те жи шта ми гра тор них то ко ва са цен трал но ме ди те ран ске 
на „бал кан ску ру ту”. То, ме ђу тим, не мо ра да зна чи да она не ма бу дућ ност 
у том кон тек сту, јер се ми гра тор не ру те мо гу и да ље по ме ра ти, а она са ма 

71 Ibid. У прав цу овог ар гу мен та ишла је и кри ти ка од стра не пред став ни ка Ве не-
цу е ле у Са ве ту бе збед но сти УН при ли ком усва ја ња Ре зо лу ци је 2240, ко ји је на гла-
сио да ми грант ску кри зу тре ба тре ти ра ти кроз де мо крат ски при ступ Ге не рал не 
Скуп шти не УН, а не кроз Са вет бе збед но сти. 
72 Ibid.
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може би ти пре о бли ко ва на и адап ти ра на и за не ки дру ги про стор, ми гра тор-
ни пра вац или по ли тич ки циљ.

Ор га ни за ци је ци вил ног дру штва већ су не га тив но ре го ва ле на опе ра ци-
ју „Со фи ја” и по зва ле ЕУ да не угро жа ва жи во те из бе гли ца и еми гра на та.73 
У том сми слу, „ли биј ска опе ра ци ја по та па ња бро до ва” мо гла би да „на не се 
ште ту ими џу” ор га ни за ци је ко ја се про мо ви ше као ци вил на си ла за сно ва на 
на вред но сти ма људ ских пра ва, и да ство ри „ла жну на ду да су рат ни бро до-
ви та мо да би спа са ва ли љу де”.74 Ри зик од не га тив ног пу бли ци те та, тј. ри зик 
по ре пу та ци ју, пре по знао је и По ли тич ко-бе збед но сни ко ми тет ЕУ (PSC), 
ко ји је пре по ру чио „ин фор ма ци о ну стра те ги ју” у ци љу „лак шег упра вља ња 
оче ки ва њи ма”.75

Опе ра ци јом „Со фи ја” бор ба про тив кри јум ча ре ња ми гра на та и тр го ви не 
љу ди ма без сум ње је ми ли та ри зо ва на и „се ку ри ти зо ва на” на европ ском ни-
воу. Уме сто ре дов ног ре ша ва ња у окви ру пра во суд не и по ли циј ске са рад ње 
у кри вич ним ства ри ма, она је по ста ла ствар бе збед но сти, прет ња ко ја им-
пли ци ра пра во да се упо тре бе ван ред на сред ства и да се пре кр ше пра ви ла 
ко ја би ина че би ла оба ве зна.76 По тре ба за „се ку ри ти за ци јом” овог пи та ња 
прав да се ну жно шћу, ур гент но шћу, из у зет ним ка рак те ром си ту а ци је, чи ме 
се пру жа ле ги ти ми тет ак ци ја ма ко је се ина че сма тра ју не до пу ште ним. На то 
упу ћу је и из бе га ва ње кон сул то ва ња/са о длу чи ва ња Европ ског пар ла мен та у 
овом пи та њу европ ске бе збед но сти и од бра не, ко јим је За јед нич ка по ли ти-
ка бе збед но сти и од бра не ЕУ (CSDP) спо је на са „упра вља њем гра ни ца ма”.

Опе ра ци ја „Со фи ја” под ста кла је раз ми шља ња о „ри ше ље ов ском мо мен-
ту” Евро пе, бу ду ћи да је пре по зна то да она, у су шти ни, пред ста вља ми си ју 
за шти те ју жне гра ни це ЕУ.77 Упра вља ње гра ни ца ма јед но је од исто риј ски 
кључ них ду жно сти и атри бу та др жа ве, чи ме се мо жда на го ве шта ва да ЕУ 
ујед но про ла зи и кроз не ку вр сту про це са „из град ње др жа ве” (sta tebu il ding), 
што мо же иза зва ти „гнев” зе ма ља чла ни ца ЕУ ако у овом про це су пре по зна ју 

73 „EU: Don’t En dan ger Li ves at Sea or De ny Pro tec ti on: An ti-smug gling Ope ra ti on Bo-
und by Hu man Rights Law”, Hu man Rights Watch, May 21, 2015.
74 An drew Rett man, „Bo at-sin king ope ra ti on po ses ’risk’ to EU ima ge”, Eu ob ser ver, 26. 
May, 2015.
75 Ви де ти: „EU plan for mi li ta ry in ter ven ti on aga inst ‘re fu gee bo ats’ in Li bya and the 
Me di ter ra ne an”, Wi ki le aks, 25 May 2015.
76 О „се ку ри ти за ци ји”: Cf. Ole Wæver, „The EU as a Se cu ri ty Ac tor: Re flec ti ons from 
a Pes si mi stic Con struc ti vist on Post-So ve re ign Se cu ri ty Or ders”, in Wil li ams, M.C. and 
Kel strup, M. (eds) In ter na ti o nal Re la ti ons The o ry and the Po li tics of Eu ro pe an In te gra ti
on: Po wer, Se cu ri ty, and Com mu ni ty, Lon don: Ro u tled ge, 2000, p. 251.
77 Da ni el Fi ott, „Eu ro pe’s Ric he li eu mo ment? EU bor der se cu ri ty and the CSDP”, Eu ro
pe an Geo stra te gy, Vol. 8, No. 3, 17th Fe bru a ry 2016. 
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„узур па ци ју су ве ре ни те та”.78 Да су „уло зи ве ли ки” у овој опе ра ци ји, по твр-
ђу ју и оче ки ва ња да би она, уко ли ко бу де ефи ка сно спро ве де на, „убр за ла 
не ком пле тан про цес по ли тич ке ин те гра ци је ЕУ и га ран то ва ла уло гу ЕУ на 
по зор ни ци гло бал не за јед ни це”.79

Опе ра ци ја „Со фи ја”, ко нач но, мо же да се „про чи та” и у окви ру гло ба ли-
стич ког „но вог”, „ино ва тив ног”, „ал тер на тив ног” при сту па бе збед но сти ко ји 
се, у крај њем сво ди на по тре бу да се „на мак не” ле ги ти ми тет вој ним ин тер-
вен ци ја ма без одо бре ња Са ве та бе збед но сти УН. Та ко се у већ на ве де ним и 
ана ли зи ра ним не ја сним фор му ла ци ја ма из Одлу ке Са ве та ЕУ и Ре зо лу ци је 
Са ве та бе збед но сти УН пре по зна је за пра во „на ме ра” да се одо бри опе ра ци ја 
и без да љих до зво ла УН. Ти ме се „кла сич ном при сту пу” су прот ста вља „но-
ви”, „не по сре дан ” при ступ „гло бал ној бе збед но сти”, за сно ван на хит но сти 
си ту а ци ја (im me di a te se cu ri ty ap pro ach) и те шко ћа ма да се за до во ље кла сич ни 
за хте ви ин тер вен ци је (одлу ка Са ве та бе збед но сти УН, због пра ва ве та).80 

Про блем са на ве де ним „не по сред ним бе збед но сним при сту пом”, је сте 
у то ме што он, пре све га, ни је нов већ ви ше пу та по сле Хлад ног ра та ви ђен 
на чин да се не са мо из бег не (ру ски или ки не ски) ве то у Са ве ту бе збед но сти 
УН већ и да се огра ни чи су ве ре ни тет др жа ва у ко рист, на вод но, „гло бал них 
вред но сти” и „гло бал них ин те ре са”. Овај при ступ ни је гло ба лан, јер обич-
но при кри ва спе ци фич не и кон крет не ин те ре се за пад них зе ма ља, ко ји ма се 
мо же при пи са ти им пе ри јал ни и хе ге мо ни стич ки ка рак тер, се лек тив ност у 
прак тич ној при ме ни и при ме на дво стру ких стан дар да. Ова ар гу мен та ци-
ја има ис хо ди ште у већ ис при ча ној при чи о „ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја-
ма” и ње ним са вре ме ним ите ра ци ја ма у ви ду „од го вор но сти за за шти ту”.81 
Она је са да још јед ном пре о бли ко ва на у ар гу мен та ци ју о „за штит нич ким” 
ин тер вен ци ја ма („tu te la ry” in terven ti o ns), чи је се све од ли ке пре по зна ју и у 
опе ра ци ји „Со фи ја”.82

78 Ibid. У овом кон тек сту се мо гу по сма тра ти и нај но ви ји пре дло зи за ства ра ње 
Европ ске гра нич не и обал ске стра же (Eu ro pe an Bor der and Co ast Gu ard), тј. Фрон-
тек са „на сте ро и ди ма” – „ре зер ва та” гра ни ча рa ко ји се бр зо мо гу ан га жо ва ти, уз 
1.500 ек спе ра та, цен тар за мо ни то ринг и ана ли зу и, што је нај кон тро вер зни је, пра во 
на ин тер вен ци ју ра ди оја ча ња сла бих та ча ка на гра ни ца ма пе ри фе ри је ЕУ.
79 Gi u li a na Zic car di Ca pal do, „The EU NAV FOR MED Ope ra ti on and the Use of For ce”, 
The Ame ri can So ci e ty of In ter na ti o nal Law, ASIL on li ne, Vo lu me: 19, De cem ber 18, 2015.
80 Ibid.
81 О то ме ви ше у: Жа кли на Но ви чић, „Ује ди ње не на ци је и „ху ма ни тар не ин тер-
вен ци је”: од „пра вед ног ра та” до „од го вор но сти за за шти ту”, у Се дам де сет го ди на 
Ује ди ње них на ци ја: По глед из Ср би је, Ж. Но ви чић и А. Ђу ка но вић (прир.), Ин сти-
тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бео град, 2015, стр. 115–135.
82 Gi u li a na Zic car di Ca pal do, „The EU NAV FOR MED Ope ra ti on and the Use of For-
ce”, op. cit.
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Због све га на ве де ног, не тре ба да чу ди што се у „Со фи ји” на зи ре ма ни пу-
ли са ње по зна тим кон тек стом за шти те љу ди у ци љу им пе ри јал не оку па ци-
је,83 или што је пра те сум ње да ће за вр ши ти сла њем коп не них сна га у Ли би ју 
(„bo ots on the gro und”),84 тим пре што по сто ји не дав но ис ку ство зло у по тре бе 
„ху ма ни тар ног ин тер вен ци о ни зма” у овој зе мљи (ин тер вен ци ја 2011). Ма да 
је ви со ка пред став ни ца за спољ ну и бе збед но сну по ли ти ку Фе де ри ка Мо ге-
ри ни јав но ис та кла да не ће би ти коп не них сна га, вој ни пла не ри ЕУ су, из-
гле да, ан ти ци пи ра ли и ту мо гућ ност, о че му го во ре ана ли зе не ких по лу јав-
них до ку ме на та ЕУ.85 

Те за да су упра во ду го трај на прак са за пад ног ин тер вен ци о ни зма у Ира-
ку, Ли би ји, Си ри ји, бли ско и сточ на по ли ти ка за пад них зе ма ља (пре све га 
САД) или њи хо ва не о ко ло ни јал на по ли ти ка ши ром Афри ке до при не ли са-
вре ме ној ми грант ско-из бе глич кој кри зи, пот пу но је за не ма ре на у „глав ном 
то ку” ра спра ве ко ја окру жу је опе ра ци ју „Со фи ја”. У сва ком слу ча ју, „ве ли ки 
уло зи” у игри, као и мно штво кон тро вер зних пи та ња и мо гућ но сти ра зво ја 
ко је је отво ри ла, на ла жу по тре бу да се да ље пра ти ра звој ове „вој но по мор-
ске” опе ра ци је ЕУ.

* На по ме на ау то ра: рад је пре дат у мар ту 2016, пре ре фе рен ду ма о из ла
ску Ује ди ње ног Кра љев ства из Европ ске уни је.
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