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Сажетак
Гло ба ли за ци ја пред ста вља сло жен и ви ше знач ни свет ски 

про цес ства ра ња и на ме та ња је дин стве них ре ше ња раз ли чи тим 
су бјек ти ма у ме ђу на род ним од но си ма. Иде је о ства ра њу уни вер-
зал них или гло бал них пра ви ла мо гу се на ћи још у ан тич ком пој му 
при род ног пра ва. У сред њем ве ку и ка сни је, ова иде ја је са мо де-
ли мич но ре а ли зо ва на ства ра њем је дин стве них пра ви ла о тр го ви ни 
од стра не са мих тр го ва ца (сред ње ве ков но lexmercatoria). Са вре ме-
ни про цес гло ба ли за ци је ка рак те ри ше мо но цен трич ност и те жња 
јед не ве ле си ле да на мет не је дан об лик при вре ђи ва ња и де мо кра-
ти је. Он се од ви ја па ра лел но у го то во свим обла сти ма људ ске ак-
тив но сти: у по ли ти ци, еко но ми ји, пра ву и кул ту ри, при че му су 
ови про це си ме ђу соб но по ве за ни и усло вље ни. Због то га је про цес 
гло ба ли за ци је пра ва, као је дан од об ли ка гло ба ли за ци је, те шко по-
сма тра ти изо ло ва но и ван по ли тич ког и еко ном ског кон тек ста. У 
ра ду се по ла зи од те зе да еко ном ску под ло гу и оправ да ње гло ба-
ли за ци је чи ни нео ли бе рал ни кон цепт при вре ђи ва ња, а у по ли тич-
ком сми слу, те жња за ства ра њем но вог свет ског по рет ка. У ци љу 
по твр ђи ва ња ових те за, у ра ду је у пр вом де лу ана ли зи ран оп шти 
по јам гло ба ли за ци је, са др жи на, ме то ди и об ли ци, и њи хов од нос 
пре ма слич ним про це си ма, као што су уни фи ка ци ја и хар мо ни за-
ци ја пра ва. У дру гом де лу ра да је ана ли зи ран ути цај гло ба ли за ци је 
на пра ва су ве ре них др жа ва.
Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја пра ва, но ви свет ски по ре дак,  

стан дар ди за ци ја пра ва, аме ри ка ни за ци ја,  
им пле мен та ци ја пра ва, уни фи ка ци ја пра ва, свет ско пра во
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1.УВОД

Гло ба ли за ци јом се на ме ћу исто вр сна ре ше ња, пре све га, у 
еко ном ској обла сти, ко ја се ти чу сло бод ног кре та ња ка пи та ла, тр-
жи шног при вре ђи ва ња, сло бо де тр го ви не, али и ши ре ња за пад не 
кул ту ре, раз ли чи тим су бјек ти ма у ме ђу на род ним од но си ма, као 
што су ме ђу на род не ор га ни за ци је, др жа ве, ком па ни је и фи зич ка 
ли ца.1) Гло ба ли за ци ја пра ва пред ста вља део тог про це са и од но-
си се на по се бан на чин ства ра ња и ту ма че ње пра ва и ње го ву при-
ме ну. У ге о граф ском сми слу, гло ба ли за ци ја пра ва се че сто по сма-
тра и из јед на ча ва са ин тер на ци о на ли за ци јом пра ва, тј. ства ра њем 
но вог ме ђу на род ног или ре ги о нал ног пра ва и тран сфор ма ци јом 
на ци о нал них пра ва.2) Као и у дру гим обла сти ма, и код гло ба ли за-
ци је у обла сти пра ва по сто ји ди ле ма да ли на ста је као по сле ди ца 
прет ход но спро ве де не по ли тич ке и еко ном ске гло ба ли за ци је, или 
је гло ба ли за ци ја пра ва узрок и раз лог ка сни је гло ба ли за ци је дру-
штве них од но са и ства ра ња но вог свет ског по рет ка. Дру гим ре чи-
ма, по ста вља се пи та ње, да ли се гло ба ли за ци ја вр ши пра вом или 
је гло ба ли за ци ја пра ва са мо ре зул тат дру гих гло бал них про це са.

У пр вом слу ча ју, про цес гло ба ли за ци је се ис цр пљу је до но-
ше њем гло бал них нор ми ко је се при ме њу ју у це лом све ту или у 
зна чај ном де лу све та. Крај њи циљ гло ба ли за ци је пра ва пред ста вља 
усва ја ње уни фи ко ва них прав них пра ви ла. У том слу ча ју се ди ле ма 
сво ди на пи та ње ка ко нај бо ље ис ко ри сти ти уни фи ка ци ју и хар мо-
ни за ци ју као ме то де и тех ни ке гло ба ли за ци је. У дру гом слу ча ју, 
ци ље ви гло ба ли за ци је се од ре ђу ју на дру гим ни во и ма од лу чи ва ња 
(у еко ном ској и по ли тич кој сфе ри), а гло ба ли зо ва не прав не нор ме 
слу же да ле га ли зу ју ства ра ње но вог свет ског по рет ка. У том слу-
ча ју се па ра лел но са пи та њем ле гал но сти или „прав но сти“ отва ра 
пи та ње ле ги тим но сти или де мо кра тич но сти та квих ре ше ња.

1) Вид. Da vid Be der man, „Glo ba li za tion, In ter na ti o nal Law and Uni ted Sta tes Fo re ign Po licy“,
EmoryLawJournal, Аtlanta, No. 50, 2001, стр.717, 718. За раз ли чи те де фин ци је гло ба-
ли за ци је вид. John King Gam ble, Emily A. Al len, Ni co le L. Dir ling, „In ter na ti o nal Law and 
Glo ba li za tion: Al li es, An ta go nists, or Ir re le van ce?“, SyracuseJournalofInrenationalLaw&
Commerce, Syra cu se Uni ver sity Col le ge of Law, 2003, Vol. 30, No. 1, стр. 1-21. У до ма ћој 
те о ри ји, вид. Ду шан Да бо вић, Глобализацијаправа,усклађивањеправаусавременом
свету, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2007.

2) На ре ги о на ли за ци ју гло ба ли за ци је и гло ба ли за ци ју ре ги о на по себ но ука зу је Leo Ching, 
„Glo ba li zing the Re gi o nal, Re gi o na li zing the Glo bal: Mass Cul tu re and Asi a nism in the Age 
of La te Ca pi tal“,ЈоurnalofPublicCulture,Vol. 12, No. 1, 2000, стр 233, 235. На сма ње ње 
или гу бље ње раз ли ка из ме ђу ме ђу на род ног и на ци о нал ног (уну тра шњег) пра ва ука зу је 
и Fran cis Snyder, „Eco no mic Glo ba li za tion and Law in the 21st Cen tury“ in: TheBlackwell
CompanytoLawandSociety, (ed. Austin Sa rat), Blac kwell Publ. Lon don and New York, 
2003, стр. 624-640.
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У тра же њу од го во ра на ово пи та ње у ра ду је ана ли зи ран по-
јам стан дар ди за ци је, као вред но сно не у трал ни про цес на ла же ња и 
фор му ли са ња јед но о бра зних (уни форм них) или слич них (хар мо-
ни зо ва них или ускла ђе них) ре ше ња. Стан дар ди за ци ја се спро во ди 
ме то дом уни фи ка ци је и ме то дом хар мо ни за ци је или ускла ђи ва ња 
пра ва. Ме ђу тим, већ код на ла же ња истих или слич них ре ше ња, 
прак са по ка зу је да у њи хо вом ода би ру не по сто ји пот пу на и отво-
ре на кон ку рен ци ја ре ше ња, већ се по је ди ним ре ше њи ма у стар ту 
да је ве ћи зна чај те се фор си ра њи хо во при хва та ње, чи ме се до во ди 
у пи та ње вред но сна не у трал ност и са ме тех ни ке стан дар ди за ци је.

У ра ду се по ла зи од те зе да гло ба ли за ци ја пра ва, по себ но она 
ко ја се спро во ди уни фи ка ци јом ни је са мо прав ни про цес, већ пре 
све га по ли тич ки про цес „про ме не ди стри бу ци је еко ном ске и по-
ли тич ке мо ћи“,3) и да че сто ни је ни по треб на, ни по жељ на.4) Не по-
жељ ност гло ба ли за ци је до ла зи до из ра жа ја у не по сред ној при ме ни 
не ких јед но о бра зних ре ше ња ко ја су до не та у фор ми оба ве зу ју ћих 
ме ђу на род них из во ра као и код уно ше ња у на ци о нал не уну тра шње 
из во ре оних ре ше ња ко ја не во де ра чу на о прав ним, по ли тич ким и 
еко ном ским осо бе но сти ма кон крет не др жа ве. У ра ду се кри тич ки 
ана ли зи ра и став да гло ба ли за ци ја до при но си сма ње њу тро шко ва 
и по јед но ста вље њу про це са за кљу чи ва ња и из вр ша ва ња уго во ра, 
чи ме се под сти че ме ђу на род но кре та ње фак то ра про из вод ње: ро бе, 
услу га, ка пи та ла и рад не сна ге. Овој те зи се су прот ста вља став да 
уни фи ка ци ја пра ва до во ди до сво је вр сне „урав ни лов ке“ ко ја гу ши 
здра ву и по жељ ну кон ку рен ци ју из ме ђу на ци о нал них прав них си-
сте ма и оне мо гу ћа ва кон крет ним др жа ва ма да ко ри сте сво је ком па-
ра тив не пред но сти. Та ко се гло ба ли за ци јом уме сто да се сма њу ју, 
по ве ћа ва ју по сто је ћи тро шко ви или на ме ћу но ви, на при мер, због 
пре о ри јен та ци је или тран зи ци је при вред ног си сте ма на но ви „гло-
ба ли зо ва ни“ на чин про из вод ње или пла сма на.

2.СTAНДАРДИЗАЦИЈАПРАВА
КАОПРЕТХОДНИЦАГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

У прав ној и по ли тич кој те о ри ји се ра зни об ли ци стан дар ди-
за ци је пра ва, по пра ви лу, прав да ју и обра зла жу уве ре њем да са мо 
по сто ја ње раз ли ка у прав ним пра ви ли ма из ме ђу др жа ва пред ста-

3) John King Gam ble, Emily A. Al len, Ni co le L. Dir ling, InternationalLawandGlobalization:
Allies,Antagonists,orIrrelevance?, нав. де ло, стр. 2.

4) Pi er re Le grand, „Euro pean Le gal Systems Are Not Con ver ging“, The International and
ComparativeLawQuarterly,Vol. 45, No. 1, Ox ford Uni ver sity Press, 1996, стр. 52-81.
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вља смет њу сло бод ном кре та њу љу ди, ро бе и иде ја5) и да то по ве-
ћа ва тро шко ве и оте жа ва нео п ход ну сло бо ду тр го ви не. За хва љу ју-
ћи та квом иде о ло шком опре де ље њу и ка рак те ру пра ва као дру ге 
стра не др жа ве, али и прак тич ним по тре ба ма, у све ту је на стао 
сна жан по крет ко ји је про мо ви сао пр во по тре бу за на ци о нал ним 
ко ди фи ка ци ја ма, а за тим и по тре бу за ме ђу на род ном ко ди фи ка ци-
јом или дру гим об ли ци ма стан дар ди за ци је пра ва, по себ но пра ви ла 
тр го вач ког пра ва.6) Као мо ти ви за оба ме то да стан дар ди за ци је: уни-
фи ка ци ју и хар мо ни за ци ју, на во де се већ на ве де ни еко ном ски раз-
ло зи об у хва ће ни пој мом нео ли бе рал ног кон цеп та при вре ђи ва ња, 
као и уве ре ње да се ти ме чи ни лак шим за кљу чи ва ње и из вр ше ње 
дру гих прав них по сло ва. Осим то га, гло бал на прав на пра ви ла слу-
же као сред ство за оства ри ва ње и дру гих со ци јал них и по ли тич ких 
ци ље ва, као што је ус по ста вља ње гло бал ног дру штва ор га ни зо ва-
ног по мо де лу за пад не де мо кра ти је. У том слу ча ју се као отво ре но, 
по ста вља пи та ње да ли у про це су ту ма че ња и при ме не гло бал них 
нор ми по сто ји до во љан ни во де мо кра тич но сти или ле ги тим но сти 
или, у ши рем сми слу, да ли се гло ба ли зо ва на пра ви ла мо ра ју ту-
ма чи ти и при ме њи ва ти у скла ду са основ ним људ ским пра ви ма 
или је до вољ но по сто ја ње ле гал но сти у про це су фор му ли са ња и 
усва ја ња гло бал них нор ми. У ра ду се по ла зи од те зе да са мо по-
што ва ње ле гал но сти у про це су усва ја ња гло бал них пра ви ла ни је 
до вољ но, бу ду ћи да гло ба ли за ци ја пра ва ни је са ма се би циљ, већ се 
гло бал не нор ме ко ри сте као сред ство за на ме та ње уна пред од ре ђе-
них обра за ца по на ша ња у међунaродним од но си ма. Ка ко гло бал на 
пра ви ла нај че шће на ста ју ме то дом „од о зго ка до ле“, а не обр ну-
то, осно ва но се из ра жа ва сум ња да та кво пра во „пред ста вља жр-
тву гло ба ли за ци је“.7) Пра ви ла усво је на у та квом „мо но цен трич ном 
про це су“ ути чу и на де су ве ре ни за ци ју и де ле га ли за ци ју ве ћи не др-
жа ва и њи хо вих прав них по ре да ка.8)

5) Вид. Ju er gen Ba se dow, „A Com mon Con tract Law for the Com mon Mar ket“, CommonMar
ketLawReview, Vol. 33, No. 6, Klu wer Law On li ne, 1996, стр. 1169-1195.

6) Вид. Ра до ван Ву ка ди но вић, Међународнопословноправо, Кра гу је вац, 2012, стр. 339-
358.

7) Вид. Pe er Zum ban sen, „De fi ning the Spa ce of Tran sna ti o nal Law: Le gal The ory, Glo bal Go-
ver nan ce & Le gal Plu ra lism“, OsgoodeCLPEResearchPaper,Os go o de Hall Law School, 
Vol 7, No. 5, 2011, стр. 2. на по ме на бр. 2.

8) Вид. Da niel W. Dre zner, Globalization,Coercion,andCompetition, In ter net, http://www.
da ni el dre zner.com/re se arch/gcc.pdf, 10/11/2016.
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3.КАРАКТЕРИСТИКЕИМЕТОДИ

СТАНДАРДИЗАЦИЈЕИГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

У со ци о ло шком сми слу, гло ба ли за ци ја прет по ста вља по-
сто ја ње „гло бал ног дру штва“ јер упу ћу је на „од ре ђе ни сте пен у 
ко ме цео свет жи ви под истим се том за јед нич ких прав них пра ви-
ла“.9) Исто ри ја по ка зу је да се о гло бал ном дру штву, ор га ни зо ва ном 
пре ма по себ ним пра ви ли ма, мо же го во ри ти од ан тич ког до ба и 
рим ске им пе ри је, пре ко ко ло ни за тор ских им пе ри ја до са вре ме ног 
„гло бал ног се ла“10) оли че ног у по сто ја њу свет ског ин фор ма тич ког 
дру штва.11)

Ме ђу тим, иако пред ста вља па ра диг му на шег вре ме на,12) и 
без об зи ра на „вру ће ди ску си је“ ко је се око то га во де,13) не по сто ји 
јед на или је дин стве на де фи ни ци ја гло ба ли за ци је, као оп штег или 
„ки шо бран пој ма“,14) ни гло ба ли за ци је пра ва, као јед ног од об ли ка 
гло ба ли за ци је. Је ди но око че га су са гла сни они ко ји се овим пи-
та њи ма ба ве је сте да је реч о сло же ном и ви ше слој ном пој му и 
по ја ви.15)

Сложеност се огле да у то ме што је про цес гло ба ли за ци је 
при су тан у свим обла сти ма људ ске ак тив но сти: у ор га ни за ци ји 
про из вод ње, ор га ни за ци ји и на сту па њу на тр жи шту, умре жа ва њу 
и ко му ни ка ци ји, кул ту ри и слич но. На ве де не ак тив но сти су ме-
9) Mar tin Sha pi ro, TheGlobalizationofLaw, In ter net, http://scho lar ship.law.ber ke ley.edu/fac-

pubs/399, 20/12/2016, Wil li am Twi ning, GeneralJurisprudence—UnderstandingLawfrom
aGlobalPerspective, Cam brid ge, In ter net, https://www.law.du ke.edu/cicl/pdf/twi ning-bk-
pre fa ce.pdf, 20/12/2016.

10) Из раз „Glo bal vil la ge“ (гло бал но се ло) се при пи су је Мар ша лу Ма клу а ну (Marshall
McLuhan), у књи зи Mar shall McLu han, TheGutenbergGalaxy:TheMakingofTypograp
hicMan, Uni ver sity of To ron to Press, 1962, и Mar shall McLu han, UnderstandingMedia, 
McGraw-Hill, 1964.

11) Вид. Ur lich Si e ber, „Le gal Or der in a Glo bal World, The De ve lop ment of a Frag men ted 
System of Na ti o nal, In ter na ti o nal, and Pri va te Norms“ in: MaxPlanckYearbookofUnited
NationsLaw (eds. Ar min von Bog dandy, Rüdi ger Wol frum), Vol. 14, 2010, стр. 3.

12) Ralf Mic ha els, GlobalizationandLaw:LawBeyondtheState, стр. 1, In ter net, http://scho-
lar ship.law.du ke.edu/cgi/vi ew con tent.cgi?ar tic le=5540&con text=fa culty_scho lar ship, 
20/12/2016.

13) Da di Ar nar Sig mar sson, GlobalizationvsStateSovereignty:ConstitutionalRightsinaCri
sis? стр. 5. In ter net, http://skem man.is/stre am/get/1946/1617/5238/1/Glo ba li za tion_vs._Sta-
te_So ve re ignty_Con sti tu ti o nal_Rights_in_a_Cri sis.pdf, 20/12/2016. У до ма ћој те о ри ји Ду-
шан Да бо вић, Глобализацијаправа,усклађивањеправаусавременомсвету,нав. де ло, 
стр. 13, пред ла же кла си фи ка ци ју на скеп ти ке, гло ба ли сте, ан ти гло ба ли сте и тран сфор-
ма ци о ни сте.

14) Вид. Pe mi Aro wo jo lu, Isglobalisationaforumof‘Americanisation’?, In ter net, www.ale vel-
po li tics.com/is-glo ba li sa tion-a-form-of-ame ri ca ni sa tion, 23/01/2017.

15) Ralf Mic ha els, GlobalizationandLaw:LawBeyondtheState, нав. де ло, стр. 1.
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ђу соб но по ве за ни и усло вље ни про це си. Та ко, на при мер, раз вој 
гло бал них (свет ских) сред ста ва ко му ни ка ци је, по себ но Ин тер не та, 
убр за ва и чи ни лак шом и јед но став ни јом ме ђу на род ну тр го ви ну, 
али под ра зу ме ва из ме ну и до но ше ње но вих гло бал них про пи са о 
елек трон ској тр го ви ни, за шти ти лич них по да та ка, за шти ти по тро-
ша ча, по ја ча ној за шти ти пра ва ин те лек ту ал не сво ји не или кон ку-
рен ци је. Ре зул тат ових ме ђу соб но усло вље них про це са је ства ра ње 
гло бал ног дру штва са гло бал ним пра вом, гло бал ним тр жи штем и 
је дин стве ним на ви ка ма про из во ђа ча и по тро ша ча. Та ко ин ду ко ва-
не гло бал не на ви ке пре суд но ути чу на ства ра ње гло бал ног по тро-
шач ког дру штва ко је про па ги ра по сто ја ње свет ске вла де, по сто ја-
ње мон ди ја ли стич ке кул ту ре и гло бал ног пра ва.

Вишеслојност гло ба ли за ци је под ра зу ме ва да се овај про цес 
од ви ја у ви ше рав ни: у еко ном ској, по ли тич кој и прав ној.16) Оту да 
је те шко раз у ме ти прав не аспек те гло ба ли за ци је ако се не ста ве у 
кон текст еко ном ских, по ли тич ких и ге о по ли тич ких ци ље ва ко ји се 
њо ме же ле по сти ћи. Као про цес усва ја ња и на ме та ња за јед нич ких 
нор ми гло ба ли за ци ју је по треб но ана ли зи ра ти у кон тек сту уни фи-
ка ци је и хар мо ни за ци је као сред ста ва стан дар ди за ци је пра ва.17)

Унификација озна ча ва про цес на ла же ња и усва ја ња је дин-
стве них (јед но о бра зних или истих) ре ше ња у фор ми ме ђу на род них 
из во ра ко ја се на исти на чин ту ма че и при ме њу ју у дру гим др жа-
ва ма. То се по сти же усва ја њем кон вен ци ја као основ них сред ста ва 
уни фи ка ци је ко је, на кон ра ти фи ка ци је и сту па ња на сна гу по ста ју 
прав но оба ве зу ју ћи из во ри уну тра шњег пра ва у др жа ва ма ко је су 
их при хва ти ле.

Хармонизација озна ча ва про цес ускла ђи ва ња ре ше ња ко-
ја по сто је у на ци о нал ним пра ви ма пре ма ре ше њи ма ко ја су да та 
у ме ђу на род ним из во ри ма мекогправа, као што су мо дел за ко ни, 
пре по ру ке, во ди чи, док су у Европ ској уни ји са др жа ни у ди рек ти-
ва ма или упут стви ма.

Гло ба ли за ци ја се од на ве де них про це са раз ли ку је по ци ље-
ви ма и на чи ну на ко ји је обез бе ђе на при ме на и ту ма че ње гло бал ног 
пра ва. Основнициљглобализацијеправаједауекономскомсмислу
омогући неолиберални концептпривређивања,18) и да у политич

16) Вид. Math No ort mann, „Glo ba li za tion, Glo bal Go ver nan ce and Non-Sta te Ac tors“, Interna
tionalLawForumdeDroitInternational, Vol. 36, No. 4, 2002, стр. 1. In ter net, http://ssrn.
com/ab stract=2320117, 15/01/2017.

17) О методима и правним средствима стандардизације вид. Радован Вукадиновић, 
Међунaроднопословноправо, нав. дело, стр. 339-359.

18) Вид. Wolf Hayde brand, „From Glo ba li sa tion of Law to Law un der Glo ba li sa tion“, Adapting
LegalCultures, (eds. Da vid Nel ken, Jo han nes Fe est), Ox ford, Hart Pu blis hing, 2001, стр. 
117.
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комсмислуомогућистварање„новогсветскогпоретка.“19) Оту да 
су про це си ма хар мо ни за ци је и уни фи ка ци је об у хва ће не углав ном 
нор ме при ват ног пра ва, док се гло ба ли за ци ја од но си и на нор ме 
јав ног пра ва, као што је кри вич но пра во, устав но и управ но пра-
во. Глобализацијa јав ног пра ва се вр ши, на при мер, до но ше њем 
и спро во ђе њем ме ђу на род них кон вен ци ја и дру гих из во ра у обла-
сти ма за шти те чо ве ко ве око ли не, кли мат ских про ме на, за шти те 
кон ку рен ци је. У обла сти кри вич ног пра ва, гло ба ли за ци ја се ма ни-
фе сту је кроз осни ва ње ме ђу на род них кри вич них три бу на ла, спро-
во ђе ње за јед нич ких или је дин стве них на ло га за хап ше ње и кроз 
при зна ње стра них кри вич них од лу ка.

На осно ву на ве де них ка рак те ри сти ка, гло ба ли за ци ја пра ва 
се мо же од ре ди ти као про цес фор му ли са ња и при ме не пра ви ла ко-
ја на ста ју ван др жа ве, а ко ја се при ме њу ју за ре гу ли са ње ме ђу др-
жав них и уну тра шњих од но са на је дин стве ни на чин, не за ви сно од 
осо бе но сти кон крет них др жа ва.20) Скуп та квих пра ви ла чи ни гло-
бал но или свет ско пра во.

У те ри то ри јал ном сми слу, гло ба ли за ци ја се, као што је ра-
ни је на по ме ну то, по не кад из јед на ча ва са ин тер на ци о на ли за ци-
јом или „уни вер за ли за ци јом“ пра ва, па се де фи ни ше као про цес 
„уни вер за ли за ци је без ду ше или са ве сти.“21) Ова кво уни вер зал но 
ме ђу на род но пра во би чи ни ла „пра ви ла ко ја би оба ве зи ва ла све 
су бјек те ме ђу на род ног пра ва, без об зи ра на по себ но сти др жа ва,“22) 
и раз ли ко ва ла би се од пра ви ла ко ја су са др жа на у ме ђу на род ним 
уго во ри ма и оби ча ји ма. Ме ђу тим, иако гло бал но пра во под се ћа на 
уни вер зал но или при род но пра во, оно не слу жи оства ри ва њу и за-
шти ти основ них људ ских вред но сти, већ по себ них еко ном ских ци-
ље ва ко ји су об у хва ће ни пој мом ли бе ра ли зма и нео ли бе ра ли зма и 
но вог свет ског по рет ка.

19) Вид. говор George H. W. Bush (Џорџ Буш), Toward a New World Order, одржан 
11.09.1990. године. Internet, https://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspira-
cy_theory), 20/12/2016.

20) Поред израза „глобализација“ паралелно се у истом или у сличном значењу користе 
и изрази: нови светски поредак, мондијализација, вестернизација, американизација. 
Вид. зборник радова Глобализацијаисувереност, (приредиo: Брацо Ковачевић), Бања 
Лука 2014, Maurice Kamto, „Mondialisation et Droit“, RevueHelléniqueDroit Interna
tional, No. 53, 2000, стр. 457.

21) Вид. Pierre-Marie Dupuy, „International Law: Torn Between Coexistence, Cooperation and 
Globalization“,EuropeanJournalofInternationalLaw, No. 9, 1998, стр. 278, 282.

22) Вид. Jonathan Charney, „Universal International Law“, American Journal International
Law, No. 87, 1993, стр. 542. 
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4.НЕОЛИБЕРАЛНОУЧЕЊЕ
КАОЕКОНОМСКАПОДЛОГА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕПРАВА

Без об зи ра што се ве зу је за 80-те го ди не про шлог ве ка, гло-
ба ли за ци ја ни је но ва по ја ва и ње ни по јав ни об ли ци се, као што је 
већ ре че но, мо гу пра ти ти од ан тич ких вре ме на. Ме ђу тим, ан тич-
ки и сред ње ве ков ни про це си гло ба ли за ци је су за у ста вље ни ства-
ра њем тзв. вест фал ске на ци о нал не др жа ве и уче њем о пот пу ном 
су ве ре ни те ту др жа ва ко је је у прав ном сми слу тре ба ло да по твр ди 
уло гу и зна чај на ци о нал ног пра ва, као дру ге стра не др жа ве. По нов-
но ства ра ње ко смо по лит ског или гло бал ног пра ва у по ли тич ком 
сми слу је под ста кла фран цу ска бур жо а ска ре во лу ци ја про кла мо-
ва њем уни вер зал них по ли тич ких вред но сти: сло бо де, је дин ства и 
брат ства, док су у еко ном ском сми слу по тре бу гло ба ли за ци је на-
мет ну ле иде је о ства ра њу сло бод ног тр жи шта. Ове иде је су ак ту-
е ли зо ва не 80-тих го ди на про шлог ве ка пред пад Бер лин ског зи да 
и сло ма со ци ја ли стич ког на чи на по ли тич ког и еко ном ског ор га-
ни зо ва ња дру штва, као по ли тич ки пре ва зи ђе ног и еко ном ски не е-
фи ка сног си сте ма, у ко рист ре де фи ни са ног ли бе рал ног и нео ли бе-
рал ног кон цеп та. Су шти на нео ли бе рал ног кон цеп та ор га ни зо ва ња 
дру штва се сво ди на уче ње да ће но ва нео ли бе рал на „не ви дљи ва 
ру ка тр жи шта“ из пре жи ве лог ли бе ра ли зма23) нај бо ље ре гу ли са ти 
струк ту ру и од но се на тр жи шту ко је мо ра би ти пот пу но сло бод но 
и отво ре но за све су бјек те. Ус по ста вља ње и функ ци о ни са ње ова-
ко за ми шље ног тр жи шта под ра зу ме ва по сто ја ње и при ме ну гло-
бал них (свет ских) нор ми ко је чи не свет ско пра во и у по ли тич ком 
сми слу до при но се ус по ста вља њу „но вог свет ског по рет ка“. Но ви 
свет ски по ре дак је тре ба ло да бу де за сно ван на над на ци о нал ној 
вла сти свет ских бан ка ра и ин те лек ту ал них ели та др жа ва чла ни-
ца у Са ве ту без бед но сти, чи ја би власт по ти сну ла пра во на ро да на 
са мо о пре де ље ње и рас по ла га ње сво јим бо гат стви ма. Ме ђу тим, за 
раз ли ку од Сми то ве „не ви дљи ве ру ке тр жи шта“ и laissezfaire еко-
но ми је, пре ма нео ли бе рал ном уче њу код ус по ста вља ња сло бод ног 
тр жи шта од лу чу ју ћа уло га је по ве ре на ра зним об ли ци ма па ра др-
жав них ор га ни за ци ја.24) У том ци љу се те жи ште од лу чи ва ња из ме-
шта из ОУН у ко јој су, бар у фор мал ном сми слу, све др жа ве јед на ке 
и рав но прав не, на спе ци ја ли зо ва не ме ђу на род не ор га ни за ци је, као 
што су фи нан сиј ске ор га ни за ци је оку пље не око гру па ци је „Свет-
ске бан ке“, и дру ги об ли ци фор мал них и не фор мал них са ве за, и 
23) Неолиберализам представља оживљавање либерализма („Neoliberalism is a revival of 

liberalism“). Dag Einar Thorsen, Amund Lie, WhatisNeoliberalism?, стр. 2. Internet, http://
folk.uio.no/daget/neoliberalism.pdf, 12/12/2016.

24) Исто, стр. 5. 
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на про фе си о нал на стру ков на удру же ња и не вла ди не ор га ни за ци је. 
Ова ко од ре ђе ни ак те ри или „гло ба ли за то ри“ до би ја ју во де ћу уло гу 
не са мо код усва ја ња гло бал них нор ми, већ и у њи хо вој при ме ни 
и ту ма че њу. Спро во ђе ње гло бал них нор ми ка рак те ри ше при су ство 
ра зних об ли ка еко ном ске при ну де и по ли тич ког усло вља ва ња, на 
при мер код одо бра ва ња зај мо ва у по гле ду за по шља ва ња, сма ње-
ња јав не по тро шње, при ва ти за ци је и слич но. Од др жа ве ко ри сни це 
зај ма се оче ку је да се од рек не сво јих ле ги сла тив них над ле жно сти и 
да не мо по сма тра ус по ста вља ње сло бод ног тр жи шта.25) До след но 
спро во ђе ње та квог уче ња во ди уки да њу не са мо „вест фал ске др-
жа ве“ у ко јој пра во пред ста вља на ци о нал ну те ко ви ну и дру гу стра-
ну др жав ног по сто ја ња и до каз ње ног су ве ре ни те та, већ и уки да њу 
др жа ве бла го ста ња.26) Та ко се уме сто др жа ве од ко је се оче ку је да 
омо гу ћи бла го ста ње што ве ћем бро ју ње них гра ђа на, ус по ста вља 
др жа ва чи ји су ци ље ви под ре ђе ни ма њим ин те ре сним гру па ма. 
То ну жно по вла чи и про ме ну тра ди ци о нал ног пој ма на ци о нал ног 
прав ног по рет ка ко ји је ка рак те ри са ла цен тра ли зо ва на ле ги сла-
тив на власт, из вр шна власт ко ја је од го вор на су ве ре ном на ро ду и 
не за ви сно суд ство.27) Ства ра ње пра ва се, ме ђу тим, не ве зу је ви ше 
са мо за др жа ву, ни ти је ње го ва при ме на оме ђе на др жав ном гра ни-
цом. Под ути ца јем нео ли бе рал не еко ном ске иде о ло ги је, уме сто на 
др жав ној ин си сти ра се на ин ди ви ду ал ној су ве ре но сти ко ју ка рак-
те ри шу основ не сло бо де по је ди на ца као свет ских гра ђа на, ко је су 
на ве де не у По ве љи УН и у ка сни јим ме ђу на род ним уго во ри ма.28) 
У та квој си ту а ци ји на ци је ко је по зна је мо по ста ју „су ви шне, јер ће 
др жа ве при зна ти је дин стве ну гло бал ну власт, а на ци о нал на су ве ре-
ност гу би зна чај „ве ли ке иде је.“29)

У по ли тич ком сми слу, ли бе ра ли зам „фа во ри зу је устав не 
при ме не и ад ми ни стра тив не ре фор ме усме ре не ка сло бо ди или 
де мо кра ти ји“. Али, за раз ли ку од ра ног и кла сич ног ли бе ра ли зма 
ко ји се за ла гао за laissezfaire еко но ми ју, мо дер ни нео ли бе ра ли сти 
не са мо што се не про ти ве ин тер вен ци ји др жа ве на тр жи шту, већ 
је под сти чу, чи ме по твр ђу ју те зу да гло ба ли за ци ја пра ва ни је са ма 
се би циљ, већ ин стру мент за оства ри ва ње дру гих ци ље ва.

25) Амерички политичар Гровер Глен Норкист (GroverGlennNorquist) се као оснивач и 
председник удружења „Американци за Пореске реформе“, залагао да државу треба 
тако смањити да може стати у каду – а потом је ту и удавити. 

26) Вид. Katherine Wall, „The end of the welfare state? How globalization is affecting state 
soverignty“, GlobalPolicy, 17.08.2012. 

27) Klaus Guenther, Legal pluralismoruniformconceptoflaw?Globalisationasaproblеmof
legaltheory, стр. 1, Internet, http://www.helsinki.fi/nofo/NoFo5Gunther.pdf, 17/12/2016. 

28) Вид. говор Кофи Анана (Kofi Annan) „Two concepts of suvereignty“, The Economist, 
16.09.1999.  

29)  Strobe Talbott, „The Birth of the Global Nation“, TimeMagazine, 20.07.1992.  
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5.ДЕФИЦИТЛЕГИТИМИТЕТА

ГЛОБАЛНИХНОРМИ

Про цес гло ба ли за ци је пра ти де фи цит или не до ста так де мо-
кра тич но сти или ле ги ти ми те та, ка ко у про це су усва ја ња гло бал них 
нор ми, та ко и код њи хо вог спро во ђе ња и ту ма че ња. Раз ло ге де фи-
ци та у про це су до но ше ња би тре ба ло тра жи ти у не де мо крат ском 
ка рак те ру над на ци о нал них за ко но да ва ца (гло ба ли за то ра), а у то ку 
спро во ђе ња у ши ро ком ту ма че њу ко је вр ше па ра суд ски и па ра др-
жав ни ор га ни.

„Гло бал не за ко но дав це“, ка рак те ри ше од су ство кон тро ле 
или над зо ра од стра не де мо крат ски иза бра них ин сти ту ци ја. Гло-
бал не нор ме до но се или по ли тич ки пред став ни ци др жа ва (по-
ли тич ка ели та) ко је кон тро ли ше на ци о нал на из вр шна власт, или 
стру ков на про фе си о нал на удру же ња, ко ја има ју струч ну, али не и 
по ли тич ку од го вор ност, па и не вла ди не или и вер ске ор га ни за ци-
је30) на чи ји рад че сто ути чу упра во вла де по је ди них др жа ва. Та ква 
ре ше ња не од ра жа ва ју јед на кост, не за ви сност и за јед нич ке ин те ре-
се пре го ва ра ча, већ ин те ре се во де ћих др жа ва у од но сној обла сти и 
по кон крет ним пи та њи ма. Та ко се ле ги сла тив на ак тив ност др жа ва 
усме ра ва на за шти ту при ват них ин те ре са што  во ди тзв. „ре гу ла-
тор ном за мр за ва њу“ (regulatorychill) – за мр за ва њу ле ги сла тив них 
ак тив но сти др жа ве, као но ве вр сте „дру штве ног уго во ра“31) и за не-
ма ри ва њу оп штих или јав них ци ље ва.

Упоступкуимплементације та ко до не тих гло бал них нор ми 
не рет ко се ко ри сте раз ли чи ти об ли ци еко ном ских и по ли тич ких 
при ти са ка и ло би ра ња, као што су, на при мер, при ти сци САД и ЕУ 
на Ср би ју, да у окви ру уса гла ша ва ња за јед нич ке спољ не по ли ти ке 
по др жи или уве де санк ци је Ру ској Фе де ра ци ји. Сво је вре ме но САД 
су вр ши ле при ти сак на по је ди не др жа ве да ра ти фи ку ју тзв. Рим ски 
ста тут о осни ва њу Ме ђу на род ног кри вич ног су да, а да су при то ме 
свој ста тус учи ни ле не из ве сним.32)

30) Вид. Го вор па пе Фра ње (Francis) у Сан та Кру зу у Бо ли ви ји, од 10. ју ла 2015. го ди не. На-
ве де но пре ма Al fred-Ma u ri ce de Zayas, ReportoftheIndependentExpertonthepromotion
ofademocraticandequitableinternationalorder, А/70/285, sub mit ted in ac cor dan ce with 
As sembly re so lu tion 69/178, стр. 4. на по ме на бр. 6. In ter net, http://doc player.net/9155616-
Pro mo tion-of-a-de moc ra tic-and-equ i ta ble-in ter na ti o nal-or der.html, 10/01/2017.

31) Исто, стр. 5.

32) САД су пот пи са ле Ста тут Су да, али га ни су ра ти фи ко ва ле. Као зва ни чан раз лог за ова-
кав по сту пак на во ди се „страх САД од ис по ли ти зо ва них по сту па ка ко ји ма би мо гли 
би ти из ло же ни њи хо ви вој ни ци.“
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У слу ча је ви ма усва ја ња гло бал них нор ми од стра не не вла-
ди них ор га ни за ци ја или стру ков них удру же ња де фи цит ле ги ти-
ми те та се ма ни фе сту је кроз не до вољ но тран спа рен тан по сту пак 
усвајaња гло бал них нор ми. Че сто је јав на ди ску си ја огра ни че на 
на ужи круг „про фе си о на ла ца“ и на сто ја ње „но си о ца про јек та“ да 
оправ да утрошaк фи нан сиј ских сред ста ва на ме та њем за да тог ре-
ше ња.

На ро чи то опа сан об лик на ме та ња гло бал них ре ше ња се ма-
ни фе сту је кроз тзв. „ди ри го ва но ту ма че ње“ гло бал них нор ми, тј. 
ту ма че ње ко је од го ва ра са мо јед ној стра ни ко ја га је на ру чи ла. У 
то ме зна чај ну уло гу и ути цај има ју и тзв. не вла ди не екс перт ске ор-
га ни за ци је ко је пру жа њем струч не по мо ћи код из ра де ускла ђе них 
уну тра шњих про пи са33) ре зер ви шу и пра во на њи хо во „аутен тич но 
ту ма че ње“ кроз ко ја прак тич но на ме ћу схва та ња и ре ше ња из др-
жа ва ко је их фи нан си ра ју.34) При то ме је очи гле дан ути цај аме рич-
ке прак се и схва та ње моћ них адво кат ских кон сул тант ских ку ћа из 
тзв. ма гич ног кру га („TheMagicCircleofsolicitors’firms“).35) Ту ма-
че ње мо же ићи то ли ко да ле ко да угро зи су ве ре ни тет од но сних др-
жа ва. Нор ме ту ма че по себ на па ра суд ска и па ра др жав на те ла, кроз  
„ме ха ни зам за ре ша ва ње спо ро ва“ или па не ле (DisputeSetllement
Body,PannelsandAppellateBody), у окви ру Свет ске тр го вин ске ор-
га ни за ци је,36) или пу тем ИК СИД (ICSID) ар би тра жа у окви ру Свет-
скe банкe. При хва та њем та квих на мет ну тих ме ха ни за ма др жа ве се 
прак тич но од ри чу зна чај ног де ла не са мо соп стве ног ле ги сла тив-
ног, већ и ју рис дик ци о ног су ве ре ни те та у обла сти при вред ног по-
сло ва ња (про ме не де ви зног кур са, по ре за, суб вен ци ја и слич но), 
33) Klаus Gu ent her, Legalpluralismoruniformconceptoflaw?Globalisationasaproblemof

legaltheory, нав. де ло. Вид. исто Günter Fran ken berg, „Ver fas sung sge bung zwischen Hob-
be sa i nischem Na tur zu stand und Zi vil ge sellschaft. Die Ver fas sung der Re pu blik Al ba nien“, 
JahrbuchdesöffentlichenRechtsderGegenwart,N.F. 2001, стр. 443–470, на во ди да је На-
црт тек ста Уста ва Ал ба ни је са чи нио је дан не мач ки про фе сор у со би на де ве том спра ту 
Прав ног фа кул те та у Франк фур ту.

34) Пре ма по да ци ма ко ји се мо гу на ћи на Nongovernmentalorganization, In ter net, https://
en.wi ki pe dia.org/wi ki/Non-go vern men tal_or ga ni za tion, 20/01/2017 и TheGlobalJournal, 
In ter net, http://www.the glo ba ljo ur nal.net/, 20/01/2017 и Human Rights, In ter net, https://
www.hu man rights.gov/dyn/2016/01/fact-she et-non-go vern men tal-or ga ni za ti ons-ngos-in-
the-uni ted-sta tes/, 20/01/2017 у све ту по сто ји ви ше од 10 ми ли о на НВО, од ко јих око 
ми ли он и по ра ди у САД.

35) Ли ста нај ве ћих прав них кон сул тант ских фир ми за 2015. го ди ну по ка зу је да је у тој го-
ди ни пет фир ми оства ри ло уку пан при ход од пре ко 2 ми ли јар де до ла ра. То су: Lat ham 
& Wat kins, Ba ker & McKen zie, Skad den, Arps, Sla te, Me ag her & Flom, Kir kland & El lis, 
Dla Pi per. Још 14 фир ми је оства ри ло при ход ве ћи од 1, 5 ми ли јар де до ла ра. Вид. List
oflargestlawfirmsbyrevenue, In ter net, https://en.wi ki pe dia.org/wi ki/List_of_lar gest_law_
firms_by_re ve nue, 14/12/2016.

36) Вид. Пре драг Н. Цвет ко вић, УводуправоСветскетрговинскеорганизације, Ниш 2010, 
стр. 16.
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као и у обла сти над ле жно сти до ма ћих су до ва да су де о та квим спо-
ро ви ма,37) чи ме до во де у пи та ње и по што ва ње основ них људ ских 
пра ва.38)

6.УТИЦАЈГЛОБАЛИЗАЦИЈЕПРАВА
НАУНУТРАШЊЕПРАВНЕСИСТЕМЕ

6.1.Глобализацијакаомоноцентричнипроцес

Осим што пред ста вља иде о ло ги зо ва ни нео ли бе рал ни об лик 
за фор му ли са ње пра ви ла за ус по ста вља ње но вог свет ског по рет ка, 
гло ба ли за ци ју у по след њих не ко ли ко де це ни ја ка рак те ри ше на сто-
ја ње јед не др жа ве да трај но на мет не и одр жи мо дел тзв. „за пад не 
де мо кра ти је“ ко ја се сво ди на оства ри ва ња соп стве них ци ље ва мо-
но по лар ног вла да ња све том. У том сми слу гло ба ли за ци ја пред ста-
вља хе ге мо ни стич ки и мо но цен три чан про цес,39) ко ји се озна ча ва и 
као аме ри ка ни за ци ја пра ва.40)

О ова квим на ме ра ма све до чи и став Во ре на Кри сто фе ра 
(WarrenChristopher) он да шњег аме рич ког др жав ног се кре та ра из 
1995. го ди не,41) у ко ме је спољ ну по ли ти ку Клин то но ве ад ми ни-
стра ци је ока рак те ри сао као из град њу про спе ри тет ног, си гур ни јег 
и де мо крат ски јег све та „ко ји ће слу жи ти нашим на ци о нал ним ин-
те ре си ма у 21. ве ку (ис та кли ауто ри).

6.2.Променеуначинуисубјектимастварањаправа
ињеговомтумачењу

Про цес гло ба ли за ци је ка рак те ри шу три по ве за не по ја ве: де-
на ци о на ли за ци ја, де су ве ре ни за ци ја и де ли ги ти ми за ци ја др жав них 
атри бу та. Де на ци о на ли за ци ја се ма ни фе сту је кроз ре ла ти ви зо-
ва ње уло ге на ци је и на ци о нал но ори јен ти са них др жа ва и про мо-
37) Вид. Еric Stein, „In ter na ti o nal in te gra tion and de moc racy: No lo ve at first sight“, American

JournalofInternationalLaw, No. 95, 2001, стр. 489-534, сма тра да је у кон тек сту еко ном-
ске гло ба ли за ци је оки дач предствља ло ја ча ње СТО, по себ но ње ног суд ског ме ха ни зма.

38) Вид. Al fred-Ma u ri ce de Zayas, ReportoftheIndependentExpertonthepromotionofade
mocraticandequitableinternationalorder,нав. из ве штај, стр. 6.

39) Yves De za lay, Bryant G. Garth, „Cor po ra te Law Firms, NGOs, and Is su es of Le gi ti macy for 
a Glo bal Le gal Or der“, FordhamL.Rev, No. 80, 2012, стр. 2316. In ter net, http://ir.law net.
ford ham.edu/flr/vol80/iss6/2, 20/11/2016.

40) Вид. Wolf Hayde brand, FromGlobalisationofLаwtoLawunderGlobalisation, нав. де ло, 
стр. 117.

41) War ren Chri stop her, „Ame ri ca’s Le a der ship, Ame ri ca’s Op por tu nity“, FereignPolicy, Vol. 
98, No. 6, 1995, стр. 6-27.
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ви са ње или на ме та ње мо де ла мул ти на ци о нал них др жа ва (слу чај 
БиХ) и од ви ја се на два ни воа: на ци о нал ном и на ме ђу на род ном 
ни воу. На на ци о нал ном ни воу се ма ни фе сту је као „до бро вољ но“ 
од ри ца ње или сма ње ње др жав них ле ги сла тив них овла шће ња ко ја 
се ти чу јав них и со ци јал них функ ци ја усме ре них ка обез бе ђе њу 
бла го ста ња.42) Ре зул тат де на ци о на ли за ци је на ме ђу на род ном ни-
воу се ма ни фе сту је кроз по сто ја ње све ве ћег бро ја над др жав них 
или тран сна ци о нал них ле ги сла то ра, као што су СТО,43) Свет ска 
бан ка, ММФ, ауто ном ни за ко но дав ци, као што су: ра зна про фе-
си о нал на (стру ков на) и оп шта удру же ња, на при мер УНИ ДРОА 
(UNIDRОIT), МТК, и ра зни об ли ци са ве за др жа ва, као што је ЕУ. 
За хва љу ју ћи њи хо вој ак тив но сти из ван др жа ве на ста је но во пра-
во, али не са мо као но во lexmercatioria44)већ као свет ско и оп ште 
(гло бал но) пра во.45) Гло ба ли за ци ја под сти че ова кве ак тив но сти, а 
но ве гло ба ли за то ре на ме ће као кон ку рен те на ци о нал ним за ко но-
дав ци ма. Но ви „за ко но дав ци-гло ба ли за то ри“ на пу шта ју по зи ти ви-
стич ки кон цепт јед ног и је дин стве ног прав ног си сте ма у ко рист 
прав ног плу ра ли зма.46) Пра во се не схва та као је дин стве на др жав на 
и на ци о нал на по ја ва,47) обо је на на ци о нал ним оби ча ји ма, исто риј-
ским окол но сти ма и на ци о нал ном кул ту ром, већ као део гло бал ног 
или мон ди ја ли стич ког на чи на жи вље ња. Уче шће па ра др жав них и 
гло бал них ле ги сла то ра де ле ги ти ми зу је пра во иза ко га не сто је на-
род ни пред став нич ки ор га ни, већ па ра др жав на и не др жав на те ла 
иза бра на не де мо крат ским пу тем од тех нич ких екс пе ра та.48) У сфе-
ри из вр шне вла сти се, уме сто на ци о нал не вла де од го вор не на ци-
о нал ним пред став нич ким те ли ма, све ви ше го во ри о вла да њу без 
др жав не вла де као ме ђу на род ном или ви ше слој ном вла да њу.
42) Ul rich Si e ber, LegalOrderinaGlobalWоrld–TheDevelopmentofaFragmentedSystemof

National,International,andPrivateNorms, нав. де ло, стр. 20.

43) Вид. ви ше Ar min von Bog dandy, „Law and Po li tics in the WTO: Stra te gi es to Co pe with a 
De fi ci ent Re la ti on ship“ MaxPlanckYearbookofUnitedNationsLaw , 2001, стр. 609-674.

44) О при ро ди lexmercatoria ви ше вид. Ра до ван Ву ка ди но вић, „Lex mer ca to ria као пра вед-
но пра во у ме ђу на род ном тр го вин ском (при вред ном) пра ву“, Правниживот, књи га 
412, бр. 9-10, стр. 1217-1231

45) Do nald Earl Chil dress III, „Ret hin king Le gal Glo ba li za tion: The Ca se of Tran sna ti o nal Per-
so nal Ju ris dic tion“, 54 Wm.&MaryL.Rev., 2013, стр. 1492, In ter net, http://scho lar ship.law.
wm.edu/wmlr/vol54/ iss5/2, 20/12/2016.

46) Klаus Gu ent her, Legalpluralismoruniformconceptoflaw?Globalisationasaproblemof
legaltheory, нав. де ло, стр. 7.

47) Kanishka Jayasuriya, „Globalization, Law, and the Transformation of Sovereignty: The 
Emergence of Global Regulatory Governance,“ IndianaJournalofGlobalLegalStudies, 
Vol. 6, No. 2, 1999, стр. 426, Internet, http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls/vol6/
iss2/3, 10/01/2017, Robert A. Kagan, „Globalization and Legal Change: The „Americanisa-
tion“ of European Law“, Regulation&Governance, No. 1, 2007, стр. 109.

48) Вид. Anne Peters, „Europеan Democracy After the 2003 Convention“, CommonMarketLaw
Review, Kluwer Law Online, No. 41, 2004, стр. 38.
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На кра ју, гло ба ли за ци ја се че сто по ве зу је и са аме ри ка ни-
за ци јом пра ва,49) као про це сом „... усва ја ња пра ва, прав не прак-
се и прав них окви ра ко ји су у САД усво је ни знат но ра ни је и ко ји 
пред ста вља ју зна чај но од сту па ње од ду го го ди шње европ ске прав-
не тра ди ци је“. У прак си се аме ри ка ни за ци ја не ис цр пљу је са мо у 
при хва та њу ре ше ња из пра ва САД, већ и у при хват њу сти ла и је зи-
ка прав них про пи са.50)
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INFLUENCEOFGLOBALIZATIONOFLAW
ONTHENEWWORLDORDER

Resume
De spi te the o re ti cal dif fe ren ces bet we en both no tion and con tent 

of glo ba li za tion, as well as its im pact to New World Or der, the analyze 
has shown that cur rent glo ba li za tion of law is cha rac te ri zed by the fol-
lo wing.

Firstly, no mat ter if it is un der stood eit her in a broad or nar row 
sen se, the pro cess of glo ba li za tion is be ing de ve lo ped for the last se ve-
ral de ca des, and espe ci ally af ter the Fall of the Ber lin Wall, in al most 
every co un try.

Se condly, glo ba li za tion of law is not a va lue and po li ti cally ne u-
tral pro cess, but a tool for the im ple men ta tion of the neo-li be ral con cept 
of pro duc tion and me ans for esta blis hing the New World Or der and new 
world law.

Thirdly, glo ba li za tion of law is con duc ted by the pro cess of enac-
ting, in ter pre ta tion and ap pli ca tion of glo bal norms cre a ted that way. 
In both pro ces ses the im pact of the sta te is mo re qu e sti o ned every day, 
which le ads to so ve re ignty dec li ne and de li gi ti mi za tion of enac ted law.

Fo urthly, so lu ti ons im po sed as glo bal, ori gi na te from one cen tre, 
eit her di rectly from the USA or from in ter na ti o nal or ga ni za ti ons and 
in sti tu ti ons, in which the USA ha ve the le a ding ro le.

Fifthly, the fi nal aim of the glo ba li za tion is the esta blis hment of a 
glo bal non-na ti o nal so ci ety go ver ned by the “World go vern ment”.

For the se re a sons, it se ems ju sti fi a ble and in due co ur se to set 
a qu e sti on what will hap pen with the tra di ti o nal so ve re ign sta te and 
its pa ter na li stic ro le and duty to wards its ci ti zens, as one po li ti cal and 
eco no mic sub stra tum. “What co mes af ter the so ve re ign na ti o nal sta te? 
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And what can the le gal hi story say abo ut it?” “Was kommt nach dem 
souveränen Na ti o nal sta at? Und was kann die Rechtsgeschic hte da zu sa-
gen?”
Кеywords:  glo ba li za tion of law, New World Or der, stan dar di za tion of law, 

Ame ri ca ni za tion, im ple men ta tion of  law, uni fi ca tion of law,  
glo bal law
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