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Сажетак
По след ње две де це ни је над Ср би јом се над вио ба ук ме ђу-

на ци о нал них рат них зби ва ња ко ја те шко оп те ре ћу ју и ње ну бу-
дућ ност. На и ме, иако је пре две го ди не пот пи сан Спо ра зум о ста-
би ли за ци ји и при дру жи ва њу као нео п хо дан ко рак ка европ ским 
ин те гра ци ја ма на ше зе мље, још увек се као основ на пре пре ка на 
том пу ту на ла зе про бле ми у ње ним од но си ма са Ха шким три бу на-
лом у ви ду ‘’не до вољ не са рад ње’’. Сто га у овом ра ду по ку ша ва мо 
да осве тли мо уста но ву Ха шког три бу на ла као аd hoc ор га на Са ве та 
без бед но сти ОУН, ње го ву над ле жност и по сту па ње у про це су и-
ра њу нај те жих зло чи на да на шњи це: ге но ци да, зло чи на про тив чо-
веч но сти и рат них зло чи на на ба зи до ма ћих и ино стра них из во ра.
Кључ не  ре чи: ме ђу на род но пра во, зло чи ни, суд, од го вор ност, Ср би ја  

ПОЈАММЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГСУДА

Ме ђу на род на за јед ни ца је пред ви ђа ла од нај ста ри јих вре ме-
на, па све до да на шњих да на раз ли чи те об ли ке по мо ћи и са рад ње у 
ци љу кри вич ног про го на и ка жња ва ња учи ни ла ца нај те жих ме ђу-
на род них кри вич них де ла ко ји ма се на нај те жи, нај гру бљи на чин 
кр ше пра ви ла ме ђу на род ног пра ва и по вре ђу ју или угро жа ва њу 
чо веч ност и дру га до бра за шти ће на ме ђу на род ним си сте мом прав-
них про пи са1). Ме ђу тим об ли ци ма по мо ћи, нај зна чај ни ји је онај 
вид ко ји се са сто ји у уста но вље њу и де ло ва њу ме ђу на род них кри-
вич них су до ва ко ји у ин те ре су прав де, у име ци ви ли зо ва ног де ла 
чо ве чан ства или про све ће них на ро да во де кри вич ни по сту пак и из-

1)  В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић, Ме ђу на род но кри вич но пра во, Бе о град, 2003, стр. 31-36.
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ри чу ка зне и дру ге кри вич не санк ци је учи ни о ци ма ме ђу на род них 
кри вич них де ла2).

Да би се не ки суд ски ор ган мо гао ока рак те ри са ти као ме ђу-
на род ни кри вич ни суд3), по треб но је да бу ду ис пу ње ни од ре ђе ни 
усло ви. То су4): 1) по се бан на чин ства ра ња су да. Да би та кав суд 
имао ка рак тер ‘’ме ђу на род ног’’ су да, он мо ра би ти кон сти ту и сан 
на те ме љу ме ђу на род ног пра ва, од но сно на те ме љу прав них пра-
ви ла ко ји ма се уре ђу ју су бјек ти при зна ти у ме ђу на род ној за јед ни-
ци. Ти су до ви мо гу би ти фор ми ра ни уго во ром из ме ђу по је ди них 
др жа ва (нај че шће др жа ва по бед ни ца по сле за вр ше них ра то ва, као 
што су би ли нпр. Нир нбер шки и То киј ски суд) или од лу ком ме ђу-
на род ног ор га на (нпр. Са ве та без бед но сти у слу ча ју Ха шког три-
бу на ла или три бу на ла за Ру ан ду), 2) суд мо ра да при ме њу је ис кљу-
чи во (или пре те жно) пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. То зна чи да за 
кон сти ту и са ње и де ло ва ње та квог су да по сто је по себ на ме ђу на род-
ним пра вом уста но вље на пра ви ла. Та ква пра ви ла не пред ста вља ју 
из раз су ве ре ни те та не ке др жа ве (па ма кар то би ла и нај моћ ни ја 
др жа ва све та), ни ти из раз од ре ђе ног прав ног си сте ма, већ пред ста-
вља прав ни си стем ме ђу на род не за јед ни це у це ли ни, 3) са став су да 
мо ра та ко ђе би ти ме ђу на род ни. То зна чи да чла но ве су да чи не ли ца 
ра зних др жа вљан ста ва ко ја пред ста вља ју ме ђу на род ну за јед ни цу у 
це ли ни, а не по је ди не др жа ве из ко јих та ква ли ца до ла зе и 4) суд 
је над ле жан за кри вич ни про гон и ка жња ва ње ли ца ко ја се ја вља-
ју као учи ни о ци ме ђу на род них кри вич них де ла, да кле кри вич них 
де ла ко ја су од ре ђе на као нај те жи об ли ци кр ше ња ме ђу на род ног 
пра ва, де ла ко ја су као та ква пред ви ђе на у ре ле вант ним ме ђу на род-
ним прав ним ак ти ма. 

ПОЈАВАМЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГСУДА

Па ра лел но са по ку ша ји ма да се ху ма ни зу је рат као  крај ње 
не ху ма но сред ство по ли ти ке ја вља ле су се и иде је о осни ва њу суд-
ских ор га на5) са за дат ком да утвр ђу ју кри вич ну од го вор ност и ка-

2) Б. Јан ко вић, Осни ва ње ме ђу на род ног кри вич ног су да, Го ди шњак Прав ног фа кул те та у 
Са ра је ву, Са ра је во, 1957, стр. 55-59.

3) Пре ма струк ту рал ним ка рак те ри сти ка ма ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе или ор га-
ни ме ђу на род не кри вич не суд бе но сти мо гу се по де ли ти у три гру пе. То су: 1) стал ни 
Ме ђу на род ни кри вич ни суд, 2) аd hoc ме ђу на род ни вој ни су до ви, од но сно кри вич ни 
три бу на ли и 3) хи брид ни, ме шо ви ти или ин тер на ци о на ли зо ва ни су до ви.

4) М. Шко рић, Тужитељпредмеђународнимказненимсудовима, Ри је ка, 2005, стр. 4-5. 

5) М. Шко рић, Тужитељпредмеђународнимказненимсудовима, op. cit., стр. 13-38.
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жњи вост ли ца за из вр ше не зло чи не у до ба ра та или у ве зи са рат-
ним зби ва њи ма. Та ко се још то ком сто го ди шњег ра та (1337-1453. 
го ди не) ја ви ла иде ја рим ског па пе о осни ва њу кри вич ног су да ко ји 
би био над ле жан за су ђе ње из вр ши о ци ма нај те жих кри вич них де-
ла из вр ше них у до ба ра та6). Но, пр ви пут је исто ри ја за бе ле жи ла 
де лат ност ова квог су да у три на е стом, а по том и у пет на е стом ве-
ку. Та ко је за вре ме Шар ла Ан жуј ског у На пу љу 1268. го ди не  из ре че на 
смрт на ка зна  Кон ра ди ну фон Хо хен ста фе ну за кри вич но де ло во ђе ња не-
за ко ни тог ра та и за рат не зло чи не про тив ци вил ног ста нов ни штва. Би ло 
је то вре ме ка да се не мач ка цар ска ди на сти ја бо ри ла да за др жи по зи ци је 
вла сти на кон што је па па Кли мент IV 1265. го ди не то кра љев ство до де лио 
ди на сти ји Ањоу.

Та ко ђе по сле  не за пам ће них зло чи на про тив ци вил ног ста-
нов ни штва ко ји су из вр ше ни у не мач ком гра ду Брај за ху 1474. го-
ди не на пред лог Фран цу ске, Аустри је, швај цар ских кан то на и гра-
до ва Гор ње Рај не фор ми ран је  аd hoc   кри вич ни суд. Он је био 
са ста вљен од 27 су ди ја из са ве зних гра до ва (ко ји су у то вре ме има-
ли ста тус гра да - др жа ве). Тај суд ски ор ган је по сле спро ве де ног 
кри вич ног по ступ ка до нео пре су ду ко јом је из ре као смрт ну ка зну 
гу вер не ру не мач ког гра да, вој во ди од Бур гун ди је Пе те ру фон Ха-
ген ба ху као од го вор ном ли цу за из вр ше не ‘’зло чи не про тив при-
род ног пра ва и га же ња Бож јих и људ ских за ко на’’. Је дан од осни-
ва ча Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста Ги став Мој ни је је још 
1882. го ди не са чи нио На црт Кон вен ци је о осни ва њу ме ђу на род ног 
пра во суд ног те ла по год ног за спре ча ва ње и ка жња ва ње кр ше ња 
же нев ских кон вен ци ја. Да кле, овај пред лог се са сто јао у иде ји о 
осни ва њу ме ђу на род ног кри вич ног су да ко ји би био над ле жан за 
ка жња ва ње ли ца за по вре де же нев ске кон вен ци је из 1864. го ди не. 
Но, то је још увек вре ме тра ди ци о нал ног схва та ња о др жав ном су-
ве ре ни те ту, па ова иде ја ни је уро ди ла пло дом. 

Два де се ти век до но си но ве иде је у прав цу фор ми ра ња ме ђу-
на род ног кри вич ног су да7). Та ко је још од ред ба ма Вер сај ског ми-
ров ног уго во ра из 1919. го ди не8) (у од ред ба ма чл. 227. и 230) би ла 
пред ви ђе на оба ве за по бед нич ких си ла да из ве ду пред суд и утвр-
де кри вич ну од го вор ност не мач ких и аустро у гар ских по ли тич ких 

6) B. Fe renz, AnInternationalCriminalCourt:AsteptowardWorldPeace, New York, 1980, str. 
223-229.

7) Z.D.н Rascmany, The Na ti o na lity of the of fen der and the ju ris dic tion of the in ter na ti o nal 
cri mi nal co urt, The Ame ri can Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, Was hing ton, broj 3/2001, str. 606-
623.

8) Још 1919. го ди не  Ко ми си ја за утвр ђи ва ње од го вор но сти за чет ни ка ра та и њи хо вог ка-
жња ва ња је пред ло жи ла осни ва ње ‘’Ви со ког три бу на ла ко га би са чи ња ва ле су ди је из 
мно гих др жа ва. (А. Cas se se, Међународнокривичноправо, op. cit., стр. 385-387).
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и вој них ру ко во ди ла ца на че лу са не мач ким ца ром Вил хел мом II 
Хо ен цо лер ном за зло чи не из вр ше не на бој ном по љу и на оку пи-
ра ним те ри то ри ја ма. Овим је од ред ба ма би ло пред ви ђе но и осни-
ва ње по себ ног су да ко ји би во дио кри вич ни по сту пак. Тај суд су 
тре ба ли да са чи ња ва ју пред став ни ци Ве ли ке Бри та ни је, Ита ли је, 
Ја па на, САД и Фран цу ске9). Бу ду ћи да је хо ланд ска вла да од би ла 
да  из ру чи не мач ког ца ра овом су ду, по сле Пр вог свет ског ра та је на 
суд ском про це су ко ји је одр жан пред Вр хов ним су дом у Лај пци гу 
3. фе бру а ра 1920. го ди не од оп ту же них 45 ли ца за рат не зло чи не 
осу ђе но са мо де вет ли ца. 

У то ку 1920. го ди не је осно ван ‘’Са ве то дав ни ко ми тет прав-
ни ка’’ са за дат ком да из ра ди план за ства ра ње ‘’стал ног су да ме-
ђу на род не прав де ко ји би био над ле жан да су ди за зло чи не ко ји 
пред ста вља ју кр ше ње ме ђу на род ног јав ног по рет ка или про тив 
оп штег ме ђу на род ног пра ва’’ ко је му усту пе Скуп шти на или Са-
вет Дру штва на ро да. Но, убр зо је Скуп шти на Дру штва на ро да тај 
пред лог од би ла као ‘’пре у ра њен’’ и пи та ње осни ва ња ме ђу на род-
ног кри вич ног су да је оста вље но за ка сни је10). Сле де ћи по ку шај да 
се осну је ме ђу на род ни кри вич ни суд у овом ме ђу рат ном пе ри о ду 
усле дио је 1934. го ди не по сле атен та та на ју го сло вен ског кра ља 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у Мар се ју, ка да је под окри љем Дру-
штва на ро да 1937. го ди не до не та Кон вен ци ја про тив те ро ри зма 
ко јом је пред ви ђе но осни ва ње овог су да. Али бу ду ћи да ова кон-
вен ци ја ни ка да ни је сту пи ла на прав ну сна гу, и ова иде ја је оста ла 
са мо мр тво сло во.

МЕЂУНАРОДНИВОЈНИСУДОВИ

Не за пам ће ни зло чи ни из вр ше ни од стра не на ци ста и фа ши-
ста ши ром све та за вре ме Дру гог свет ског ра та до ве ли су до ор га ни-
зо ва ња над на ци о нал них суд ских ор га на ко ји су у спро ве де ном кри-
вич ном по ступ ку из ре кли пре су де нај ви шим не мач ких и ја пан ским 
по ли тич ким и вој ним ру ко во ди о ци ма, а ко је су по том и из вр ше не. 
На и ме, са ве знич ке си ле су још 1942. го ди не пот пи са ле спо ра зум у 
па ла ти Сент Џејмс у Лон до ну ко јим су уста но ви ле Ко ми си ју УН за 
рат не зло чи не са ста вље ну од се дам на ест пред став ни ка сво јих др-
жа ва. Ова је Ко ми си ја са чи ни ла 8.178 пред ме та (до си јеа) о ли ци ма 

9) М. Бар тош, „Оп шти по глед на раз вој ме ђу на род ног рат ног пра ва од 1907. до 1957. го ди-
не“, Југословенскаревијазамеђународноправо, Бе о град, бр. 2/1958, стр. 260-269.

10) И. Пр жић, „Ме ђу на род ни кри вич ни суд“, Архивзаправнеидруштвененауке, Бе о град, 
бр. 5-6/1939, стр. 504-509.
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ко ја су осум њи че на за нај те же ме ђу на род не зло чи не из вр ше не у 
овом ра ту, али и ли сту од 750 ита ли јан ских рат них зло чи на ца ко ји 
су осум њи че ни за из вр ше не зло чи не упо тре бом за бра ње них га со-
ва, уби ства ци ви ла и за ро бље ни ка у Ети о пи ји за вре ме крат ко трај-
ног ра та по чев 1935. го ди не. 

По том су са ве знич ке си ле до не ле од лу ку у ви ду ‘’Де кла ра ци-
је’’ на Мо сков ској кон фе рен ци ји ко ја је одр жа на 30. ок то бра  1943. 
го ди не да по сле окон ча ња ра та пред суд из ве ду не мач ке рат не зло-
чин це чи ји зло чи ни не ма ју по себ ну ге о граф ску опре де ље ност, док 
је за  оста ле зло чин це до го во ре но да им се су ди у др жа ва ма где су 
та де ла и из вр ше на. Ка сни је, на кон фе рен ци ја ма ‘’ве ли ке тро ји-
це’’ (пред сед ни ка САД, пре ми је ра Ве ли ке Бри та ни је и пред сед ни-
ка вла де СССР) у Те хе ра ну од 28. но вем бра до 1. де цем бра 1943. 
го ди не, на Јал ти од 4. до 11. фе бру а ра 1945. го ди не и у Пот стад му 
од 17. ју ла до 2. ав гу ста 1945. го ди не уса гла ше ни су ста во ви о по-
тре би су ђе ња глав ним не мач ким рат ним зло чин ци ма11).

Сле де ћи те иде је са ве знич ке си ле су Лон дон ским спо ра зу-
мом о го ње њу и ка жња ва њу глав них рат них зло чи на ца Европ ске 
осо ви не од 8. ав гу ста 1945. го ди не усво ји ле Ста тут Ме ђу на род ног 
вој ног су да12). Овај суд  су са чи ња ва ле че ти ри су ди је и че ти ри за-
ме ни ка ко је су име но ва ле вла де: САД, СССР, Ве ли ке Бри та ни је и 
Фран цу ске. Пред сед ник су да је би ран на из ме нич но по др жа ва ма. 
Пре су де су до но ше не ве ћи ном гла со ва, а у слу ча ју јед на ког бро ја 
гла со ва од лу чи вао је глас пред сед ни ка су да. Сва ка од ових др жа ва 
је та ко ђе име но ва ла и по јед ног јав ног ту жи о ца. Суд ски по сту пак 
и пра ви ла до ка зи ва ња су би ла уре ђе на де лом од ред ба ма овог Ста-
ту та, а де лом је сам суд у то ку по ступ ка до но сио од ре ђе на про це-
сна пра ви ла. Ина че, сам се по сту пак са сто јао из сле де ћих фа за: 1) 
прет ход на из ја ва ту жи о ца, 2) до ка зна сред ства оп ту жбе и од бра не, 
3) са слу ша ње све до ка, 4) ре чи од бра не и оп ту жбе, 5) из ја ва оп ту-
же ног и 6) пре су да13).

11) Е. Smit, TheAmericanRoadtoNuremberg–theDocumentaryRecord1944-1945, Stan ford, 
1982, str. 118-155.

12) У ли те ра ту ри се оправ да но ис ти че да Нир нбер шки суд и ни је био ме ђу на род ни суд, 
већ ви ше ‘’ме ђу са ве знич ки’’ суд јер су га чи ни ле су ди је ко је су би ли пред став ни ци по-
бед нич ких др жа ва: САД, СССР,  Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. Та ко ђе, то ни је био 
‘’вој ни’’ суд јер су све су ди је и њи хо ви за ме ни ци, осим со вјет ских пред став ни ка, би ли 
ци вил на ли ца. Вој ни ка рак тер ових су до ва је до ве ден у сум њу и са аспек та окри вље них 
ли ца ко ји ма је су ђе но пред овим су дом. На и ме, број на окри вље на ли ца ни су има ла свој-
ство вој ног ли ца. Та ко ђе ни кри вич на де ла за ко ја је утвр ђи ва на кри вич на од го вор ност 
пред овим су дом, ни су би ла пре те жно вој ног ка рак те ра, од но сно вој не при ро де. (В.Ђ. 
Де ган, Б. Па ви шић, Међународноказненоправо, Ри је ка, 2005, стр. 10-11). 

13) P. Cal vo ca res si, Nuremberg–thefactsandtheconsequences, Lon don, 1947, str. 78-96.
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Пред Ме ђу на род ни вој ни суд14) ко ји је за се дао у Нир нбер-
гу су из ве де на 22 оп ту же на не мач ка рат на зло чин ца15). На суд ском 
про це су16) ко ји је тра јао ду же од де вет ме се ци 1. ок то бра 1946. го-
ди не од 22 оп ту же на ли ца, пре су дом  је њих два на ест осу ђе но на 
смрт ве ша њем, три ли ца на до жи вот ни за твор,  а че ти ри рат на зло-
чин ца су осу ђе на на вре мен ске ка зне за тво ра у тра ја њу од 10 до 20 
го ди на. Тро ји ца оп ту же них (Шахт – ми ни стар фи нан си ја, Па пен 
- ди пло ма та и Фри че - но ви нар) су осло бо ђе на од оп ту жбе. Осу-
ђе ни су ка зне за тво ра из др жа ва ли у за тво ру Шпан дау над ко јим су 
за јед нич ку упра ву има ле све че ти ри си ле по бед ни це17). Овај суд18) 
је у до не тој пре су ди осу дио не са мо нај ви ше по ли тич ке и вој не 
ру ко во ди о це Тре ћег Рај ха19), већ је као зло чи нач ке осу дио и сле-
де ће ор га ни за ци је (прав на ли ца) и то: а) вод ство На ци о нал со ци-
ја ли стич ке пар ти је,  б) Ге ста по – Тај ну др жав ну по ли ци ју, в) СС 
је ди ни це  - не за ви сне је ди ни це на ци стич ке пар ти је и г) СД – оба ве-
штај ну ор га ни за ци ју Тре ћег рај ха20). Иако је би ло упор них зах те ва, 
Нир нбер шки суд ни је про гла сио зло чи нач ким сле де ћа прав на ли ца 
и то: а) СА од ре де – удар не од ре де на ци стич ке пар ти је, б) Вла ду 
Тре ћег Рај ха и в) Ге не рал штаб и Вр хов ну ко ман ду не мач ке ар ми-
је21).

14) Б. Зла та рић, „Ха шка кон вен ци ја из 1907. го ди не и ин ди ви ду ал на кри вич на од го вор ност 
за рат не зло чи не“, Југословенскаревијазамеђународноправо, Бе о град, бр. 2/1958, стр. 
296

15) Ин те ре сант но је да из по ли тич ких раз ло га већ у то вре ме ни је би ло ини ци ја ти ве по бед-
нич ких си ла да на исти на чин су де нај од го вор ни јим ли ци ма у фа ши стич кој Ита ли ји, 
би ло пред ме ђу на род ним, би ло пред на ци о нал ним су до ви ма и по ред ис так ну тих зах те ва 
Ети о пи је, Грч ке и Ју го сла ви је.

16) Суд ски про цес у Нир нбер гу је за по чео 20. но вем бра 1945. го ди не и тра јао је до 30. ав гу-
ста 1946. го ди не. За вре ме 218 рад них да на са слу ша но је око 360 све до ка и при то ме је 
раз мо тре но ви ше од 200.000 пи са них све до че ња ко ја су по твр ђе на за кле твом од сут них  
све до ка из ра зних др жа ва.

17) М. Мар ко вић, „Нир нбер шко су ђе ње – при ме на но вих на че ла у ме ђу на род ном кри вич-
ном пра ву“, ЗборникИнститутазакриминолошкаисоциолошкаистраживања, Бе о-
град, бр. 2/1973, стр. 173-185

18) G.M. Gil bert, Nu rem berg Di ary, Lon don, 1948, str. 67-101

19) В. Ва си ли је вић, „Су ђе ње пред ме ђу на род ним вој ним су дом у Нир нбер гу и раз вој ме-
ђу на род ног кри вич ног пра ва“, Југословенскаревијазамеђународноправо, Бе о град, бр. 
3/1971, стр. 305-334

20) А. Ne a ve, Nuremberg :особносвједочанствоосуђењу главнимнацистичкимратним
злочинцима1945-1946, За греб, 1980, стр. 54-89

21) Љ. Пр ље та, Злочинипротивчовечностиимеђународногправа, Бе о град, 1992, стр. 14-
19
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На дру гом кра ју све та, на Да ле ком ис то ку је од лу ка о ка жња-
ва њу22) нај ви ших ја пан ских вој них и по ли тич ких ру ко во ди ла ца за 
во ђе ње агре сив ног ра та и из вр ше не број не зло чи не до не та још 1. 
де цем бра 1943. го ди не на кон фе рен ци ји у Ка и ру ко јој су при су-
ство ва ли пред став ни ци САД, Ве ли ке Бри та ни је и Ки не. Све по је-
ди но сти о то киј ском су ду, би ле су пре ци зи ра не и у ак ту о ка пи ту ла-
ци ји ко ји је Ја пан пот пи сао 2. сеп тем бра 1945. го ди не. Не што пре 
то га, 26. ју ла 1945. го ди не са ве знич ке си ле  су до не ле Потс дам ску 
де кла ра ци ју на осно ву ко је је по том осно ван То киј ски три бу нал. 
На и ме, од лу ком (По себ ним про гла сом – ‘’По ве љом’’) аме рич ког 
ко ман дан та за Да ле ки ис ток, ге не ра ла Да гла са Ма кар ту ра (а не 
уго во ром са ве зних по бед нич ких си ла као у слу ча ју Нир нбер шког 
су да), вој ни суд је осно ван и ра ди су ђе ња ја пан ским вој ним и по-
ли тич ким ру ко во ди о ци ма за зло чи не из вр ше не на Да ле ком ис то ку. 
Овај суд је био са ста вљен од је да на ест су ди ја (без за ме ни ка) ко је је 
име но вао вр хов ни ко ман дант на пред лог вла да са ве знич ких др жа-
ва23) ко је су и пот пи са ле акт о ка пи ту ла ци ји Ја па на. Сва ка од вла да 
др жа ва ко је су би ле у ра ту са Ја па ном име но ва ле су по јед ног су ди-
ју, а суд је до но сио од лу ке ве ћи ном гла со ва. Глав ног ту жи о ца овог 
су да име но ва ле су САД. Вр хов ни ко ман дант је та ко ђе и одо бра вао 
из вр ше ње из ре че них ка зни24). Овај суд је на про це су  ко ји је во ђен  
од 3. ма ја 1946. го ди не до 14. но вем бра 1948. го ди не25) (ка да је из-
ре че на пре су да) од оп ту же них 25 ли ца, се дам ли ца осу дио на ка зну 
смр ти, ше сна ест ли ца  на ка зну до жи вот ног за тво ра, а два ли ца су 
осу ђе на на ка зну за тво ра у тра ја њу од 7 од 20 го ди на. Ни је дан од 
оп ту же них ни је осло бо ђен оп ту жбе26).

22) Од лу ка о ка жња ва њу ја пан ске агре си је до не та је 1. де цем бра 1943. го ди не на кон фе рен-
ци ји у Ка и ру на ко јој су уче ство ва ли аме рич ки пред сед ник Ру звелт, ки не ски пред сед-
ник Чанг Кај Шек и бри тан ски пре ми јер Чер чил, а по је ди но сти су пре ци зи ра не у ак ту о 
ка пи ту ла ци ји Ја па на од 2. сеп тем бра 1945. го ди не.

23) Чла но ве То киј ског су да име но ва ле су сле де ће др жа ве: САД, СССР, Ве ли ка Бри та ни ја, 
Фран цу ска, Ки на, Аустра ли ја, Ка на да, Хо лан ди ја, Но ви Зе ланд, Ин ди ја и Фи ли пи ни. 
Пред сед ник су да је био Аустра ли ја нац Ви ли јам Веб, а глав ни ту жи лац Аме ри ка нац Џо-
зеф Ки нин ко ји је и са чи нио текст од лу ке (‘’По ве ље’’) о уста но вље њу  овог су да. Ова 
По ве ља са др жи са мо 17 чла но ва (за раз ли ку од Ста ту та Нир нбер шког су да ко ји има 30 
чла но ва). И она са др жи исто вет не од ред бе о ме ђу на род ним кри вич ним де ли ма, али не 
пред ви ђа мо гућ ност да се од ре ђе на прав на ли ца – ор га ни за ци ја или гру па – про гла си 
за зло чи нач ку ор га ни за ци ју.. По ред то га, над ле жност То киј ског су да се про сти ра ла на 
из вр ше на ме ђу на род на кри вич на де ла у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 1928. го ди не до 2. сеп тем-
бра 1945. го ди не.

24) R.H. Mi ne ar, Victor’sJustice:TheTokyoWarCrimesTrial, Prin ce ton, 1973, str. 74-123.

25) Оп ту жни ца пред То киј ским су дом је са др жа ва ла 1.218 стра ни ца, суд ска рас пра ва је одр-
жа на на 818 сед ни ца суд ског ве ћа, где је са слу ша но укуп но 418 све до ка уз 4.336 пи-
сме на све до че ња од сут них све до ка, при че му се за пи сник са су ђе ња са сто јао од 48.412 
стра ни це.

26) B.V.A. Ro ling, A. Cas se se, TheTokyotrialandBeyond, Ox ford, 1993, str. 143-152. 
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Но, по сле Дру гог свет ског ра та  на осло бо ђе ним те ри то ри ја-
ма је  осно ва но ви ше раз ли чи тих су до ва ко ји су во ди ли кри вич не 
по ступ ке и су ди ли по је ди ним рат ним зло чин ци ма, углав ном за из-
вр ше на ме ђу на род на кри вич на де ла на њи хо вим те ри то ри ја ма. Та-
ко су осно ва ни: 1) са ве знич ки оку па ци о ни су до ви, 2) на ци о нал ни 
су до ви са ве знич ких др жа ва (др жа ва по бед ни ца) и 3) на ци о нал ни 
су до ви по бе ђе них др жа ва. Ови суд ски ор га ни су су ди ли учи ни о-
ци ма те шких кри вич них де ла про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног 
пра ва ко ја су из вр ше на на од ре ђе ним оку пи ра ним те ри то ри ја ма27). 
На осно ву За ко на број 10. Кон трол ног са ве та за Не мач ку је одр-
жа но у Нир нбер гу још не ко ли ко суд ских про це са (тзв. на кнад ни 
про це си) у вре ме ну од ок то бра 1946. го ди не до апри ла 1949. го ди-
не. У овим про це си ма је пред суд ским ве ћем у два на ест суд ских 
по сту па ка од стра не ту жи о ца Теј ло ра Тел фор да оп ту же но укуп но 
185 по ли тич ких и вој них ру ко во ди ла ца Не мач ког Рај ха од ко јих је 
24 ли ца осу ђе но на смрт (то су про це си Ли сту,  Рен ду ли ћу, Бе меу, 
Шпај де лу и др.).

И у дру гим др жа ва ма (Ју го сла ви ји, СССР, Че хо сло вач кој, 
Пољ ској, Бел ги ји, Фран цу ској, Нор ве шкој) је у  по сле рат ном пе ри-
о ду одр жа но ви ше суд ских про це са пред на ци о нал ним су до ви ма  у 
ко ји ма је утвр ђи ва на кри вич на од го вор ност за учи ње не зло чи не у 
Дру гом свет ском  ра ту. Да кле, у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра-
та ме ђу на род но кри вич но пра во се ре а ли зо ва ло на не ко ли ко ни воа 
и то28): 1) нај ви ши ни во је био ре а ли зо ван пред Нир нбер шким и То-
киј ским су до ви ма где су по ступ ци во ђе ни про тив нај ви ших вој них 
и по ли тич ких ру ко во ди ла ца. Ови суд ски про це си има ју ме ђу на род-
ни ка рак тер. То је нај ви ши ни во ме ђу на род них су до ва, 2) су ђе ње 
пред вој ним су до ви ма др жа ва по бед ни ца, нај пре у оку па ци о ним 
зо на ма у Не мач кој и пред аме рич ким вој ним су до ви ма на Да ле ком 
ис то ку. Ово је сред њи ни во ме ђу на род них су до ва и 3) су ђе ње пред 
на ци о нал ним су до ви ма по је ди них др жа ва где су по ступ ци во ђе ни 
про тив свих учи ни ла ца кри вич них де ла пре ма кри те ри ју му ме ста 
где је кри вич но де ло из вр ше но. Ово је нај ни жи ни во кри вич ног 
пра во су ђа за ме ђу на род на кри вич на де ла.

27)  А. Вајс, „Про бле ми ме ђу на род ног кри вич ног пра во су ђа“, Међународнаполитика, Бе о-
град, бр. 4/1952, стр. 15-16.

28)  C.M. Bas si o u ni, Thelegislativehistoryoftheinternationalcriminalcourt, Ar dsley, 2005, str. 
118-139
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АDHOCТРИБУНАЛИ

Оснивањеаdhocтрибунала29)

Да кле, ме ђу на род но кри вич но пра во се да нас са сто ји из про-
пи са са др жа них у ни зу ме ђу на род них уго во ра, кон вен ци ја, пак то ва 
и про то ко ла. Те жња да се до ђе до ко ди фи ка ци је свих ових про пи са 
је уро ди ла пло дом тек на кра ју два де се тог ве ка иако су ак тив но сти 
упра вље не у овом сме ру от по че ле од мах по сле Дру гог свет ског ра-
та30).  Та ко је Ге не рал на скуп шти на ОУН још 1946. го ди не фор ми ра-
ла Ко ми си ју за ко ди фи ка ци ју и раз војме ђу на род ног кри вич ног пра ва 
ко ја је  ка сни је на зва на Ко ми си ја за ме ђу на род но пра во и при пре му 
ко дек са ме ђу на род них зло чи на. Ко ми си ја је фор му ли са ла основ не  
прин ци пе31) ме ђу на род ног кри вич ног пра ва ко ји су про из и ла зи ли из 
Нир нбер шке и То киј ске пре су де (тзв. нир нбер шки прин ци пи) и из ра-
ди ла Про јект ко дек са ме ђу на род них зло чи на. Тај је про јект под нет на 
усва ја ње Ге не рал ној скуп шти ни ОУН  1954. го ди не, али због не сла-
га ња ме ђу во де ћим си ла ма све та то га вре ме на  (до ба хлад ног ра та 
и оштро су прот ста вље них бло ко ва) ни је био усво јен 32).

Ге не рал на скуп шти на ОУН је по том на Пе том за се да њу фор-
ми ра ла Ко ми тет за ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе ко ји је из ра дио 
На црт Ста ту та  ме ђу на род ног кри вич ног су да и под нео га на усва ја ње  
на Сед мом за се да њу скуп шти не. Пре ма то ме, до но ше ње ко дек са о 
ме ђу на род ним зло чи ни ма и уво ђе ње ме ђу на род ног кри вич ног пра во-
су ђа је по ста ла те ко ви на  по чет ка тре ћег ми ле ни ју ма33). Но, тек 1975. 
го ди не Пе ти кон грес о пре вен ци ји кри ми на ли те та и по сту па њу са учи ни-
о ци ма одр жан у Же не ви усва ја Ре зо лу ци ју о пре вен ци ји тор ту ре и пре вен-
ци ји и су зби ја њу те ро ри зма свих вр ста. Том при ли ком по но во је раз ма тра-
на иде ја о фор ми ра њу Ме ђу на род ног кри вич ног су да34). У окви ру Ко ми си је 

29) По јам три бу на ла је оп шти на зив ко ји је ре зер ви сан са мо за ме ђу на род на су ди шта ко ја 
има ју при вре ме ни зна чај или уско спе ци ја ли зо ва ну над ле жност, за раз ли ку од пој ма 
су да ко ји од ре ђу је су ди ште ко је је уста но вље но са на ме ром да бу де стал ни ор ган са ши-
ро ком над ле жно шћу. (В.Ђ. Де ган, Б. Па ви шић, Међународноказненоправо, op. cit., стр. 
9).

30) W. Scha bas, „War Cri mes in In ter na ti o nal Law“, TheAmericanJournalofInternationalLaw, 
Was hing ton, br. 3/1997, str. 570-572.

31) „По твр да на че ла ме ђу на род ног пра ва при хва ће них ста ту том Нир нбер шког су да“, Наша
законитост, За греб, бр. 1-2/1992, стр. 349. 

32) Ви ди: В. Ва си ли је вић, Међународникривичнисуд, Бе о град, 1961.

33) Ф. Ба чић, „Кри вич но прав ни аспек ти ра та у Хр ват ској“, Законитост, За греб, бр. 5/1992, 
стр. 671-679.

34) Ј.R.W.D. Jo nes, S. Pow les, International criminal practice, Ar dsley, New York, 2003, str. 
312-362
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за људ ска пра ва ОУН и Ме ђу на род ног удру же ња за ка зне но пра во (IAPL) 
из ра ђен је и На црт ста ту та Ме ђу на род ног кри вич ног су да ко ји чак ни за-
пад ни блок зе ма ља ни је био спре ман да при хва ти (по себ но у де лу над ле-
жно сти за го ње ње зло чи на апарт хеј да).

Да љи на по ри ме ђу на род не за јед ни це у ор га ни зо ва њу је дин стве ног 
фрон та бор бе про тив ме ђу на род ног кри ми на ли те та од ви ја ју се углав ном 
у прав цу пред у зи ма ња на по ра на су зби ја њу тр го ви не опој ним дро га ма 
и пси хо троп ним суп стан ци ја ма. Та ко је пет на ест Ка риб ских  и Ла ти но а-
ме рич ких др жа ва  по др жа ло иде ју о Ме ђу на род ном кри вич ном су ду35) на 
Спе ци јал ној се си ји о нар ко тич ним дро га ма Ге не рал не скуп шти не ОУН 
1989. го ди не. Но, овој иде ји су се оштро ус про ти ви ле САД, Ве ли ка Бри-
та ни ја и Фран цу ска.  Ме ђу на род но прав на ко ми си ја Ге не рал не скуп шти не 
ОУН је ипак на ста ви ла са ра дом на сту ди ји о фор ми ра њу, над ле жно сти ма 
и пра ви ли ма по сту па ња ме ђу на род ног кри вич но суд ског ор га на о че му је 
по себ но би ло ре чи 1990. го ди не у Ха ва ни на Осмом кон гре су ОУН о пре-
вен ци ји зло чи на и по сту па њу са из вр ши о ци ма. Сле де ће го ди не Ме ђу на-
род но прав на ко ми си ја је пре зен ти ра ла свој Из ве штај о зло чи ни ма про тив 
ми ра, чо веч но сти и без бед но сти чо ве чан ства на Ше стом ко ми те ту ОУН36). 
Пи та ње фор ми ра ња над на ци о нал ног суд ског ор га на је по том раз ма тра но 
ви ше пу та и то: 1991. го ди не у окви ру Фон да ци је за уста но вље ње ме ђу на-
род ног кри вич ног су да (FE ICC), 1992. го ди не од стра не ме ђу на род ног на-
уч ног и про фе си о нал ног са ве то дав ног ве ћа УН (IS PAC) и Ме ђу на род ног 
удру же ња за ка зне но пра во (IAPL).

И та да, уме сто фор ми ра ња стал ног суд ског ор га на у окви ру и под 
окри љем ОУН, по чет ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка по чи њу  да ја ча ју 
иде је о осни ва њу по себ них су до ва (тзв. аd  hoc су до ва) за по је ди не слу ча-
је ве кр ше ња ме ђу на род них пра ва 37). Та кви пред ло зи су по себ но би ли 
гла сно из ра же ни од стра не Се на та и Пред став нич ког до ма Кон гре са 
САД ка да су за по че ла и не фор мал на са слу ша ња о зло де ли ма ирач ког 
пред сед ни ка Са да ма Ху се и на и дру гих ирач ких вој них и по ли тич ких 
ру ко во ди ла ца за по вре де ме ђу на род ног пра ва за вре ме агре си је Ира ка 
на  Ку вајт 1990. го ди не. Иако је, да кле, по сле Дру гог свет ског ра та у 
окви ру Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја или ње них по је ди них ор-
га на би ло ви ше по ку ша ја да се осну је је дан стал ни ме ђу на род ни 
кри вич ни суд ски ор ган, ти по ку ша ји су оста ли без успе ха. Тек по-

35) B. Bro om hall,Internationaljusticeandtheinternationalcriminalcourt:betweensovereig-
nityandtheruleoflaw, Ox ford, 2004, str. 289-312.

36) Ви ди: ComentariesontheInternationalLawCommissions,DraftCodeoftheCrimeagainst
thePeaceandSecurityofMankind, AIDP, 1993. 

37) Ви ди:  Међународникривичнитрибунал,Зборникдокумента, Бе о град, 1996.; И. Јо си-
по вић, Хашкоинплементацијскоказненоправо, За греб, 2000; Ј.М. Hen cka erts, B.L. Do-
swald, Обичајномеђународнохуманитарноправо, Cam brid ge, 2005. 
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чет ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка са рат ним зби ва њи ма  на про-
сто ри ма бив ше СФР Ју го сла ви је и Ру ан де, ја ча ју иде је да се осну ју 
по себ ни аd hoc три бу на ли38) за су ђе ње учи ни о ци ма нај о збиљ ни јих 
и нај те жих  по вре да ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва на  под руч-
ју ових  др жа ва39).

На осно ву По ве ље ОУН40) и гла ве VII осно ва на су два аd 
hoc три бу на ла41). То су: 1) Три бу нал за го ње ње ли ца од го вор них за 
озбиљ не по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва из вр ше не на 
тлу бив ше СФР Ју го сла ви је (по знат као Ха шки три бу на)42) ко ји је 
осно ван  Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти ОУН број 827 од 25. ма-
ја 1993. го ди не. Ре зо лу ци јом истог ор га на број 1503 од 28. ав гу ста 
2003. го ди не по ста вље на је ‘’за вр шна стра те ги ја’’ ко јом је пред ви-
ђе но да све ис тра ге пред овим суд ским ор га ном бу ду окон ча не до 
кра ја 2004. го ди не, а пр во сте пе ни по ступ ци до кра ја 2008. го ди-
не, ка ко би до кра ја 2010. го ди не би ли окон ча ни и сви кри вич ни 
по ступ ци по прав ним ле ко ви ма и 2) Ме ђу на род ни кри вич ни три-
бу нал за Ру ан ду ко ји је осно ван Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти 
ОУН број 955 од 8. но вем бра 1994. го ди не43).

Да кле, ко нач ну пре ми је ру је ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе  
до жи ве ло на при ме ру рат них зби ва ња на про сто ри ма бив ше СФР 
Ју го сла ви је44), од но сно Ру ан де де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. 

38) лат. tri bu nal, озна ча ва су диј ску сто ли цу, суд. (Д. Јо ва ше вић, Лексиконкривичногправа, 
Бе о град, 2011, стр. 249)

39) Због не мо ћи на вој ним и по ли тич ким ни во и ма, од го вор ме ђу на род не за јед ни це на су коб 
у бив шој СФР Ју го сла ви ји био је про ти ву ре чан и не бла го вре мен. О ства ра њу од го ва ра-
ју ћег три бу на ла пре го ва ра ло се још у то ку су ко ба – не са мо као о за ка сне лој ме ри за спа-
са ва ње обра за, већ и због по бо жног ве ро ва ња да ће он слу жи ти као сред ство од вра ћа ња 
од вр ше ња да љих зло чи на. Иде ју о фор ми ра ју ова квог три бу на ла је у про ле ће 1992. 
го ди не из нео Р. Ба дин тер, бив ши ми ни стар прав де Фран цу ске. Пр ви на црт Ста ту та овог 
три бу на ла из ра ди ла је тро чла на ко ми си ја ко ју је име но ва ла Кон фе рен ци ја о европ ској 
без бед но сти и са рад њи. (А. Cas se se, Међународнокривичноправо, op. cit., стр. 395-398).

40) Три бу на ли су осно ва ни као при нуд не, оп ште о ба ве зу ју ће ме ре у окви ру овла шће ња Са-
ве та без бед но сти из чла на 41. По ве ље УН ра ди спре ча ва ња на ру ша ва ња ми ра. Та ко ђе, 
пре ма По ве љи УН и то чла ну 29. Са вет без бед но сти је овла шћен да осни ва по моћ на 
те ла и упра во као та кво те ло су и осно ва ни три бу на ли.

41) Ј.Е. Аckerman, E.O Sul li van,PracticeandProcedureoftheInternationalCriminalTribunal
fortheformerYugoslaviawithselectedmaterialsfromInternationalCriminalTribunalfor
Rwanda,Hague, Lon don, Bo ston, 2000, str. 67-89.

42) И. Јо си по вић, „Но во хр ват ско ин пле мен та циј ско ка зне но пра во: про це сно прав ни и ор-
га ни за ци о ни аспек ти“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 2/2003, 
стр. 843-876.

43) H. Rog ge man, „Ин тер на ци о нал ни ка зне ни суд УН из 1993. го ди не и зло чи ни у бал кан-
ском ра ту“, ЗборникПравногфакултетауСплиту, Сплит, бр. 1-2/1994, стр. 39-48.

44) Ф. Ба чић, „Кри вич но прав ни аспек ти ра та у Ре пу бли ци Хр ват ској“, Законитост, За греб, 
бр. 5/1992, стр. 671-679.
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Та да се, пр во, при бе гло ко ри шће њу гла ве VII, По ве ље ОУН и чла на 
29. ка ко би се фор ми рао Ме ђу на род ни три бу нал за су ђе ње ли ци ма од-
го вор ним за озбиљ не по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва из-
вр ше не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је од 1991. го ди не 45).  На и ме, још 
13. ју ла 1992. го ди не Са вет без бед но стиОУН  је Ре зо лу ци јом број 764 
оба ве зао све стра не у су ко би ма на про сто ри ма бив ше СФР Ју го сла ви-
је46) на из ри чи ту при ме ну ху ма ни тар ног ме ђу на род ног пра ва, а по себ но 
Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не47). У Ре зо лу ци ји број 771 од 13. 
ав гу ста 1992. го ди не Са вет без бед но сти ОУН је по но во из ра зио за бри-
ну тост због на ста вља ња чи ње ња по вре да ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва, по себ но на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не48) укљу чу ју ћи ма-
сов на при сил на исе ља ва ња и де пор та ци је ци ви ла, хап ше ња и зло у по-
тре бу ци ви ла у ло го ри ма, на мер не на па де на не бор це, бол ни це и ам бу-
лан те, спре ча ва ње ис по ру ке хра не и ме ди цин ских по тре ба ци ви ли ма и 
обе сном оште ће њу или уни ште њу имо ви не 49). Том при ли ком по зва не су 
др жа ве и ме ђу на род не ор га ни за ци је да при ку пља ју и Са ве ту без бед но сти 
до ста вља ју по дат ке и ин фор ма ци је о из вр ше ним зло чи ни ма и по вре да ма 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва50).

По том Са вет без бед но сти ОУН у Ре зо лу ци ји број 808 од 22. 
мар та 1993. го ди не од лу чу је да фор ми ра Ме ђу на род ни три бу нал за го ње-
ње ли ца од го вор них  за озбиљ не по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва51) из вр ше не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је од 1991. го ди не52) 
што ко нач но и чи ни Ре зо лу ци јом  број 827 од 25. ма ја 1993. го ди не 
ка да је усво јен Ста тут  три бу на ла са се ди штем у Ха гу53). Овај Три бу нал54) 

45) Basic Documents, United Nations, ICTY, Hague, 1995, str. 5-27.

46) И. Зво на рек, „Кр ше ње ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва од стра не агре со ра 
ти је ком до мо вин ског ра та“, Правнивјесник, Оси јек, бр. 3-4/1997, стр. 151-169.

47) R. Gold sto ne, „War Cri mes Law co mes of Age“, TheAmericanJournalofInternationalLaw, 
Was hing ton, br. 2/2000, str. 417-418.

48) C.M. Bas si o u ni, AmanualonInternationalHumanitarianLawandarmcontrolaggrements, 
Ar dsley, 2000, str. 131-168.

49) B. Sim ma, „The re spon si bi lity of in di vi du als for hu man rights abu ses in in ter nal con flicts: 
A po si ti vist vi ew“, TheAmericanJournalofInternationalLaw, Was hing ton, br. 2/1999, str. 
304-314.

50) I. Ban te kas, Principles of direct and superior responsibility in international humanitarian
law, Man che ster, 2002, str. 45-59.

51) С. Фа би ја нић Га гро, „Не ме ђу на род ни ору жа ни су ко би у прак си Ме ђу на род ног кри вич-
ног три бу на ла за бив шу Ју го сла ви ју“, ЗборникПравногфакултетауРијеци, Ри је ка, бр. 
2/2007, стр. 1113-1138.

52) М. Prin ce, M.A. Prin ce,UNgenocidoimpuni:L’Armenocide,Beirut,1967, str. 78-92. 

53) И. Зво на рек, „Кр ше ње ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва од стра не агре со ра 
ти је ком до мо вин ског ра та“, Правнивјесник, Оси јек, бр. 3-4/1997, стр. 151-169.

54) B. Bro om wal,Internationaljusticeandtheinternationalcriminalcourt, op.cit. str. 312-351
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је до са да до нео ви ше пре су да за учи ње на ме ђу на род на кри вич на де ла: а)  
зло чин про тив чо веч но сти, б) рат не  зло чи не, ц) те шке по вре де за ко на и 
оби ча ја ра то ва ња  и д) зло чин ге но ци да55) (пр ви пут је суд ско ве ће ко јим је 
пред се да вао су ди ја Ал ми ро Ро дри гез ав гу ста 2002. го ди не из ре кло ка зну 
за нај те же кри вич но де ло ове вр сте – ге но цид, ге не ра лу Ра ди сла ву Кр сти-
ћу за из вр ше ни зло чин у Сре бре ни ци) .

Сли чан Три бу нал56) је осно ван Ре зо лу ци јом Са ве та без бед-
но сти ОУН број 955 од 8. но вем бра 1994. го ди не ра ди утвр ђи ва-
ња кри вич не од го вор но сти и ка жња ва ње ли ца од го вор них за из-
вр ше на кри вич на де ла про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва 
за вре ме гра ђан ског ра та у Ру ан ди57). Овај три бу нал58) има се ди ште 
у гра ду Ару ши у Тан за ни ји и ње гов је за да так да утвр ди кри вич ну 
од го вор ност и из рек не ка зне учи ни о ци ма  нај те жих кри вич них де-
ла у Ру ан ди59). Та ко је суд ско ве ће три бу на ла ко јим је пред се да вао 
су ди ја Ви ли јам Се ку ле кра јем 2003. го ди не бив шем гра до на чел ни-
ку Му кин га – Ју ве на лу Ка је ли је лу, при пад ни ку Ху ту пле ме на из-
ре кло ка зну до жи вот ног за тво ра за кри вич но де ло ге но ци да60) над 
Тут си ма ко је је из вр ше но у гра ду Ру хен ге ри ју.

Организацијаипоступакпредаdhocтрибуналима

С об зи ром да су ор га ни за ци ја и по сту пак61) оба аd  hoc  кри-
вич на три бу на ла за сно ва ни на истим по став ка ма и на че ли ма, из ло-
жи ће мо ка рак те ри сти ке Ха шког три бу на ла. При то ме тре ба ука за-

55) N. Ci gar, S. Me štro vić,GenocideinBosnia:thepoliticeofethniccleaning, Te xas, 1995, str. 
43-76

56) D.L. Jon son, „The In ter na ti o nal Tri bu nal for Rwan da“, InternationalReviewofPenalLaw, br. 
1-2/1996, str. 211-233.

57) C. Van de Wynga ert, Internationalcriminallaw, Klu wer, Ha gue, Lon don, Bo ston, 2001, str. 
12-34.

58) У то ку 2003. го ди не уме сто Кар ле дел Пон те за глав ног ту жи о ца овог три бу на ла по ста-
вљен је Ха шан Џа лов из Гам би је. Од осни ва ња до кра ја 2003. го ди не овај је три бу нал 
осу дио два на ест ли ца оп ту же них за ме ђу на род на кри вич на де ла из вр ше на у гра ђан ском 
ра ту у Ру ан ди. 

59) G.Yaco u bian, „The ef fi cacy of in ter na ti o nal cri mi nal ju sti ce: Eva lu a ting the af ter math of the 
Rwan dan ge no ci de“, WorldAffairs, Was hing ton, broj 4/1999, str. 186-192

60) Б. Лук шић, „Ge no ci de and com mand re spon si bi lity“, ЗборникПравногфакултетауСпли-
ту, Сплит, бр. 4/2001, стр. 283-291.

61) В. Ра кић Во ди не лић, „При каз Пра ви ла о по сту пу и до ка зи ва њу Ме ђу на род ног три бу на-
ла за су ђе ње ли ци ма за ко је се прет по ста вља да су од го вор на за те шке по вре де ме ђу на-
род ног ху ма ни тар ног пра ва учи ње не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је“, Југословенска
ревијазамеђународноправо, Бе о град, бр. 1-2/1994, стр. 122-131.
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ти на раз ли ке у над ле жно сти ма три бу на ла  за Ру ан ду62) у од но су на 
Ха шки три бу нал. Те раз ли ке се сво де на сле де ће63):

1. про стор на над ле жност је ши ре од ре ђе на у Ста ту ту три-
бу на ла за Ру ан ду јер се она про сти ре на сва кри вич на де ла ко ја 
су из вр ше на на те ри то ри ји Ру ан де, али и на те ри то ри ји су сед них 
др жа ва под усло вом да су кри вич на де ла из вр ши ла ли ца ко ја су др-
жа вља ни Ру ан де. Ха шки три бу нал је пак над ле жан за ме ђу на род на 
кри вич на де ла ко је су из вр ше на са мо на те ри то ри ји бив ше СФР 
Ју го сла ви је, 

2. вре мен ска над ле жност је уже од ре ђе на  у Ста ту ту Три бу-
на ла за Ру ан ду64) јер је овај три бу нал над ле жан са мо за ме ђу на-
род на кри вич на де ла ко ја су из вр ше на у вре мен ском пе ри о ду од 1. 
ја ну а ра до 31. де цем бра 1994. го ди не. На су прот то ме, над ле жност 
Ха шког три бу на ла се про сти ре на сва ме ђу на род на кри вич на де ла 
ко ја су из вр ше на у пе ри о ду од 1991. го ди не (без од ре ђе ња тач ног 
да ту ма у 1991. го ди ни, као и без од ре ђе ња до ка да се ова де ла мо гу 
из вр ши ти што прак тич но зна чи да се та над ле жност про сти ре на 
сва кри вич на де ла ко ја про це ни ту жи ла штво). Та ко се пред овим 
три бу на лом во де кри вич ни по ступ ци и за кри вич на де ла ко ја су 
из вр ше на у то ку 1998. и 1999. го ди не, да кле у вре ме пре и за вре ме 
НА ТО агре си је на СР Ју го сла ви ју и

3. ствар на над ле жност три бу на ла65) за Ру ан ду је уже од ре ђе-
на. На и ме, пре ма Ста ту ту Три бу на ла за Ру ан ду66), он је над ле жан 
за  утвр ђи ва ње кри вич не од го вор но сти и из ри ца ње ка зни учи ни о-
ци ма кри вич них де ла: а) ге но ци да, б) зло чи на про тив чо веч но сти 
и ц) те шких по вре да чла на 3. Же нев ске кон вен ци је за за шти ту жр-
та ва ра та из 1949. го ди не и Дру гог до пун ског про то ко ла из 1977. 
го ди не ко ја су из вр ше на на те ри то ри ји Ру ан де (бу ду ћи да се ов де 
не ра ди о ме ђу на род ном, већ о уну тра шњем ору жа ном су ко бу, али 
са огром ним бро јем ци вил них жр та ва), али и у слу ча ју из вр ше ња 

62) Из ме ђу Ха шког три бу на ла и Три бу на ла за Ру ан ду по сто ји ви ше раз ли ка ко је се огле да ју 
у сле де ћем: 1)  Три бу нал за Ру ан ду је осно ван на зах тев вла де у овој африч кој др жа ви, 
до ду ше не оне вла де ко ја је и от по че ла гра ђан ски рат, 2) рат у Ру ан ди је про гла шен за 
гра ђан ски рат- да кле уну тра шњи ору жа ни су коб, а не за ме ђу на род ни ору жа ни су коб и  
3) ка зне ко је су из ре че не од стра не Три бу на ла за Ру ан ду се мо гу из вр ша ва ти и у Ру ан ди, 
а то још увек ни је слу чај за др жа ва ма  чи јим др жа вља ни ма се су ди ло у Ха шком три бу-
на лу.

63) C.M. Bas si o u ni, Amanualoninternationalhumanitarianlawandarmscontrolaggrements, 
Ar dsley, 2000, str. 131-168.

64) Б. Кри во ка пић, „Ме ђу на род ни кри вич ни три бу нал за бив шу Ју го сла ви ју и Ру ан ду – pro 
et con tra“, Страниправниживот, Бе о град, бр. 1-3/1996, стр. 43-65.

65) G. Met tra uh, Internationalcrimesattheadhoctribunals, Ox ford, 2005, str. 289-316.

66) Б. Кри во ка пић, „Ме ђу на род ни три бу нал за Ру ан ду“,Југословенскаревијазамеђународ-
ноправо, Бе о град, бр. 1/1997, стр. 73-80.
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кри вич них де ла од стра не др жа вља на Ру ан де, ако су та де ла из вр-
ше на ван те ри то ри је ове др жа ве. Да кле, три бу нал за Ру ан ду ни је 
над ле жан за зло чи не ко ји се мо гу из вр ши ти у кон тек сту ме ђу на-
род ног ору жа ног су ко ба тј. те шка кр ше ња Же нев ских кон вен ци ја 
из 1949. го ди не и кр ше ња за ко на и оби ча ја ра та. На су прот то ме, 
Ха шки три бу нал је над ле жан за сле де ћа ме ђу на род на кри вич на де-
ла: а) зло чин про тив чо веч но сти, б) зло чин ге но ци да, ц) те шке по-
вре де Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не и д) кр ше ње за ко на и 
оби ча ја ра то ва ња67). 

Ха шки три бу нал чи не сле де ћи ор га ни: 1) суд ска ве ћа (пр во-
сте пе но и жал бе но), 2) ту жи ла штво и 3) се кре та ри јат три бу на ла. 
Суд ска ве ћа су са ста вље на од је да на ест не за ви сних су ди ја, од ко јих 
су тро ји ца су ди ја у пр во сте пе ном ве ћу (при че му не мо гу да бу ду 
из исте др жа ве) и пет су ди ја у жал бе ном ве ћу.  Ста тут пред ви ђа од-
ре ђе не усло ве по треб не за из бор су ди ја овог три бу на ла. За су ди ју 
мо гу би ти иза бра на ли ца ви со ких мо рал них осо би на,  не при стра-
сна и са ин те гри те том ко ја по се ду ју ква ли фи ка ци је ко је се зах те-
ва ју у њи хо вим др жа ва ма за нај ви ша су диј ска зва ња. Њих би ра ге-
не рал на скуп шти на ОУН на вре ме од че ти ри го ди не. Су ди је би ра ју 
пред сед ни ка три бу на ла ко ји пред се да ва по ступ ком пред жал бе ним 
ве ћем (чл. 12, 13, и  14. Ста ту та). 

Ту жи лац је од го во ран за ис тра гу учи ње них зло чи на и оп ту-
же ње ли ца од го вор них за кри вич на де ла из над ле жно сти три бу на-
ла. То је не за ви сни ор ган три бу на ла ко га по ста вља Са вет без бед-
но сти ОУН. То мо ра би ти ли це ви со ких мо рал них ква ли те та ко је 
по се ду је нај ви ши ни во струч не ком пе тен ци је и ис ку ства у во ђе њу 
ис тра га и оп ту жби у кри вич ним ства ри ма. Би ра се на пе ри од од че-
ти ри го ди не (члан 16. Ста ту та). Се кре та ри јат је од го во ран за ад ми-
ни стра ци ју и услу ге Ме ђу на род ном три бу на лу. Чи не га се кре тар и 
оста ло осо бље. Се кре та ра по ста вља  ге не рал ни се кре тар ОУН на 
пе ри од од че ти ри го ди не. Осо бље се кре та ри ја та по ста вља се кре-
тар (члан 17.).

Од ред бе чл. 18-26. Ста ту та уре ђу ју кри вич ни по сту пак пред 
Три бу на лом. Ту жи лац за по чи ње ис тра гу по слу жбе ној ду жно сти 
или на осно ву при ба вље них ин фор ма ци ја из би ло ког из во ра (нпр. 
вла да и ор га на ОУН, не вла ди них и ме ђу вла ди них ор га ни за ци ја). 
Он при ма све ин фор ма ци је и од лу чу је о то ме да ли по сто ји до вољ-
но осно ва за оп ту же ње не ког ли ца. При то ме, он мо же да ис пи ту је 
осум њи че ног, жр тве или све до ке, као и да при ку пља ре ле вант не 

67)  Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичног законаСРЈугославије, Бе о град, 2002, стр. 14 и 
да ље; Б. Пе тро вић,  Д. Јо ва ше вић, Међународнокривичноправо, Са ра је во, 2010, стр. 
89-93.
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до ка зе, те да пред у зи ма по је ди не ис тра жне рад ње на ли цу ме ста. 
У оба вља њу ових по сло ва он мо же да тра жи по моћ ор га на  др жа ве 
где се та кве рад ње пред у зи ма ју. Осум њи че ни ко га ис пи ту је ту жи-
лац има пра во на бра ни о ца по свом из бо ру, као и пра во на бес-
плат ну прав ну по моћ по ста вље ног бра ни о ца, те пра во на пре во-
ђе ње це ло куп ног ма те ри ја ла на свој је зик. Ка да утвр ди да по сто ји 
‘’слу чај’’, ту жи лац при пре ма оп ту жни цу ко ја са др жи чи ње нич ни 
опис де ла, кри вич но де ло ко је се оп ту же ном ста вља на те рет, као 
и са ку пље не до ка зе. По том се оп ту жни ца  до ста вља су ди ји пр во-
сте пе ног ве ћа.

Сле ди фа за пре и спи ти ва ња оп ту жни це68). То је над ле жност 
су ди је пр во сте пе ног ве ћа, ко ји ка да утвр ди да је ‘’слу чај’’ до вољ но 
фор ми ран, по твр ђу је оп ту жни цу или ако ни је за до во љан, мо же да 
исту од ба ци. По сле по твр де оп ту жни це, су ди ја на зах тев ту жи о ца 
мо же да из да на ре ђе ње и на ло ге за хап ше ње, за др жа ва ње, пре да-
ва ње и тран сфер оп ту же ног или дру га на ре ђе ња од зна ча ја за да ље 
во ђе ње кри вич ног по ступ ка. Пре тре сни по сту пак  пред пр во сте-
пе ним ве ћем је сле де ћа фа за по ступ ка пред Ха шким три бу на лом. 
Ве ће је ду жно да обез бе ди ко рект но и бр зо во ђе ње кри вич ног по-
ступ ка у са гла сно сти са Пра ви ли ма про це ду ре и до ка зи ва ња, уз 
пу но по што ва ње пра ва оп ту же ног, као и за шти те жр та ва и све до ка. 
Ли це про тив ко га је по твр ђе на оп ту жни ца се при тва ра, по том  се 
оба ве шта ва о оп ту жба ма про тив ње га и при во ди три бу на лу. 

По от по чи ња њу пре тре са, пр во се чи та оп ту жни ца, за тим се 
утвр ђу је да ли су по што ва на сва пра ва оп ту же ног, као и  да ли је он 
раз у мео оп ту жни цу. По том се оп ту же ни по у ча ва  о пра ву да од го-
во ри на све на во де оп ту жни це. Пр во сте пе но ве ће та да утвр ђу је да-
тум пре тре са. Са слу ша ње је јав но осим ако по сто је раз ло зи за ис-
кљу че ње јав но сти у скла ду са Пра ви ли ма про це ду ре и до ка зи ва ња.

Члан 21. Ста ту та Ха шког три бу на ла га ран ту је оп ту же ном 
ли цу сле де ћи кор пус пра ва, ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти чу сле де-
ћа пра ва: 1) јед на кост пред три бу на лом, 2) пра во на по ште но и јав-
но са слу ша ње, 3) прет по став ка не ви но сти као и 4) га ран ци је пу не 
рав но прав но сти оп ту же ног као што су: а) да бу де сме ста и де таљ но 
оба ве штен на свом је зи ку о при ро ди и осно ва ма оп ту жбе, б) да има 
од го ва ра ју ће вре ме и мо гућ но сти за при пре му од бра не, као и пра-
во да ко му ни ци ра са бра ни о цем по свом из бо ру, в) да му се су ди 
без не по треб ног од ла га ња, г) да му се су ди у лич ном при су ству, 
као и да се бра ни лич но и уз струч ну по моћ, д) да ис пи ту је све до ке 
оп ту жбе и да обез бе ди при су ство и ис пи ти ва ње све до ка од бра не, 

68)  Д. Јо ва ше вић,Међународнакривичнадела-одговорностикажњивост, Ниш, 2009, 
стр. 116-121.
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е) пра во на бес плат ну по моћ пре во ди о ца и ф) да не бу де при ну ђен 
да све до чи про тив се бе или да при зна кри ви цу.

Ка да је кри вич на ствар у до вољ ној ме ри ра све тље на и раз ре-
ше на,  пр во сте пе но ве ће об ја вљу је пре су ду ко ја се до но си ве ћи ном 
гла со ва. Уз из ре ку о кри ви ци и ка зни, пре су да се до пу ња ва пи сме-
ним обра зло же њем ко је мо же да са др жи и из дво је на ми шље ња и 
не сла га ња по је ди них су ди ја – чла но ва су де ћег ве ћа. Не за до вољ на 
стра на мо же да из ја ви жал бу из сле де ћих раз ло га: 1) због гре шке у 
прав ним пи та њи ма ко је од лу ку су да чи не мањ ка вом и 2) због чи-
ње нич не гре шке ко ја је до ве ла до не пра вил не од лу ке. О под не тој 
жал би од лу чу је жал бе но ве ће ко је на пад ну ту од лу ку мо же да: а)  
по твр ди,  б) по ни шти или ц) про ме ни (пре и на чи). Ка да се от кри је 
но ва чи ње ни ца ко ја ни је по сто ја ла у вре ме су ђе ња пред пр во сте-
пе ним или жал бе ним ве ћем, а ко ја мо же да бу де од од лу чу ју ћег 
зна ча ја за од лу ку су да, осу ђе но ли це или ту жи лац мо гу под не ти 
три бу на лу зах тев за по на вља ње по ступ ка. То је је ди на вр ста ван-
ред ног прав ног ле ка ко ји по зна је Ста тут Ха шког три бу на ла.

Основ не те шко ће69) са  ко ји ма се у до са да шњем ра ду су о ча-
вао Ха шки три бу нал мо гу се све сти на сле де ће70): 1) не до вољ на 
са рад ња др жа ва у по гле ду хап ше ња и пре да је оп ту же них ли ца и 
при сту па до ка зи ма што оте жа ва ефи ка сан рад ту жи ла штва, 2) ви-
ше го ди шње тра ја ње по је ди них ис тра га што је омо гу ћи ло мно гим 
осум њи че ни ма да умру пре по чет ка су ђе ња или пре до но ше ња суд-
ске од лу ке (па је на тај на чин њи хо ва кри ви ца оста ла не у твр ђе на), 
3) не рав но пра ван по ло жај од бра не  у од но су на ис тра жно тех нич ке 
и вре мен ске мо гућ но сти ко ји ма рас по ла же ту жи ла штво, 4) адвер-
сар ни си стем су ђе ња ко ји у сло же ним и обим ним слу ча је ви ма, до-
во ди до не ра зум но ду го трај них суд ских по сту па ка што до во ди до 
ко ли зи је два ва жна про це сна на че ла: а) прет по став ке не ви но сти 
и б) нео гра ни че ног тра ја ња при тво ра и 5) окол ност да су ди је не 
при су ству ју на год ба ма ту жи ла штва са оп ту же ни ма ко ји се че сто 
за вр ша ва ју спо ра зу мом о при зна њу кри ви це71).

69)  М. Гр гић, „Прак тич на при мје на од ре да ба ме ђу на род ног ка зне ног пра ва“, Зборникрадо-
ва,Актуелнапитањаказненогзаконодавства, За греб, 2007, стр. 289-323.

70)  В. Ди ми три је вић, О. Ра чић, В. Ђе рић, Т. Па пић, В. Пе тро вић, С. Об ра до вић, Основи
међународногјавногправа, Бе о град, 2007, стр. 233-234.

71) А. Маršavelski, „A com pa ra son bet we en the ICTY and the ICC and the ir con tri bu ti ons for the 
vic tims of in ter na ti o nal cri mes“, Правник, За греб, бр. 1/2008, стр. 163-165.
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СТАЛНИМЕЂУНАРОДНИКРИВИЧНИСУД

Оснивањеинадлежностсуда

Ме ђу на род ни аd hoc три бу на ли ни су за до во љи ли свет ску, ни 
ла ич ку, ни прав нич ку јав ност у по гле ду осе ћа ња прав де и пра вич-
но сти. Све ја че се ис по ља ва по тре ба за осни ва њем јед ног стал ног и 
уни вер зал ног ме ђу на род ног кри вич ног су да72) пред ко јим би од го-
ва ра ли из вр ши о ци свих ме ђу на род них зло чи на без об зи ра чи ји су 
др жа вља ни и без об зи ра на сво ју функ ци ју и ме сто где су зло чи ни 
из вр ше ни73).  Као ре зул тат та кве те жње и свих ра ни је уло же них на-
по ра, ко нач но је усво јен Рим ски ста тут74) Ме ђу на род ног кри вич ног 
су да на Ди пло мат ској кон фе рен ци ји у Ри му ју ла 1998. го ди не75). Од 
укуп но при сут них 148 пред став ни ка др жа ва, 120 је гла са ло за Ста-
тут, 21 др жа ва је би ла уз др жа на, док је се дам би ло про тив76).  Да би 
суд по чео да функ ци о ни ше би ло је по треб но да Ста тут пот пи ше и 
ра ти фи ку је нај ма ње 60 др жа ва. 

Да на 1. ју ла 2002. го ди не овај Ста тут Ме ђу на род ног кри вич-
ног су да (по знат и као Рим ски ста тут)77) је сту пио на сна гу чи ме 
је суд фор мал но и  осно ван (ка да је да кле из вр ше на ко ди фи ка ци ја 
ме ђу на род ног кри вич ног пра ва), а 11. мар та 2003. го ди не у при су-
ству пред став ни ка 89 др жа ва (пот пи сни ца Ста ту та) и ге не рал ног 
се кре та ра ОУН Ко фи Ана на ина у гу ри са но је осам на ест су ди ја овог 
су да на че лу са пред сед ни ком су да, ка над ским су ди јом Фи ли пом 
Кир шом (ко ји је сво је вре ме но био пред се да ва ју ћи Рим ске кон фе-
рен ци је 1998. го ди не ка да је и усво јен Ста тут овог су да). Не што 
ка сни је 21. апри ла 2003. го ди не за глав ног ту жи о ца овог су да иза-
бран је Ар ген ти нац Лу ис Мо ре но Окам по. Стал ни Ме ђу на род ни 

72) А. Есер, „На пу ту ка ме ђу на род ном ка зне ном су ду, на ста нак и те мељ не цр те Рим ског 
ста ту та“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 1/2003, стр. 133-163.

73) М. Да ма шка, „Пра ви ци ље ви ме ђу на род ног ка зне ног пра во су ђа“, Хрватскиљетописза
казненоправоипраксу, За греб, бр. 1/2008, стр. 13-33.

74) Д. Де рен чи но вић, „Ин пле мен та ци ја ма те ри јал но прав них од ред би Ста ту та Ме ђу на род-
ног ка зне ног су да (Рим ски ста тут) у хр ват ском ка зне ном за ко но дав ству“, Хрватскиље-
тописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 2/2003, стр. 877-906.

75) Ви ди:  U.N. Doc. А/Conf. 183/9, In ter na ti o nal Le gal Ma te ri als, 1999.; Ch.. Bla ke sley, Ju ris-
dic tion, De fi ni tion and Trig ge ring Mec ha nism, The In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt, 13. No u vel-
les etu des pe na les, AIDP, 1997. 

76) Про тив Ста ту та стал ног ме ђу на род ног кри вич ног су да из ја сни ли су се пред став ни ци 
сле де ћих др жа ва: САД, Кинe, Израелa, Индијe, Иракa, Либијe и Катарa.

77) О. Ра чић, „Је дан по глед на стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд“, Међународнаполитика, 
Бе о град, бр. 1072/1998, стр. 16.
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кри вич ни суд78) је ко нач но по чео са ра дом 1. ју ла 2003. го ди не. Та ко 
је отво ре на но ва стра ни ца у исто ри ји људ ске ци ви ли за ци је. Не дав-
ним по кре та њем по ступ ка про тив пу ков ни ка Мо а ме ра ел Га да фи ја 
и дру гих нај ви ших ли биј ских зва нич ни ка  у на ред ном пе ри о ду је за 
оче ки ва ти и пр ве суд ске про це се пред овим су дом.

Ме ђу на род ни кри вич ни суд79) осно ван Рим ским ста ту том је 
ком пле мен та ран на ци о нал ном пра во су ђу. На и ме, усво је но је гле-
ди ште, са др жа но у Пре ам бу ли Ста ту та, да је пре све га на др жа-
ва ма да го не учи ни о це ме ђу на род них зло чи на, а тек ако оне то не 
учи не, по сту пак по кре ће Ме ђу на род ни суд. Се ди ште Ме ђу на род-
ног кри вич ног су да је у Ха гу у Хо лан ди ји, с тим што оно мо же да 
бу де и на дру гом ме сту кадa и где се то по ка же нео п ход ним. Ова-
ко схва ће на ком пле мен тар ност зна чи да је Ме ђу на род ни кри вич ни 
суд са мо про ши ре ње на ци о нал не кри вич не ју рис дик ци је. Он та ко 
ни је ‘’над на ци о нал ни’’, не го ‘’ин тер на ци о нал ни’’ ор ган80). Он не 
мо же учи ни ти ни шта ви ше не го што мо гу и на ци о нал ни су до ви. 
Ме ђу на род ни кри вич ни суд не мо же ди рект но да хап си окри вље на 
ли ца, ни ти да при ку пља ре ле вант не до ка зе јер не ма ‘’сво ју’’ по ли-
ци ју. Због то га и сви зах те ви за са рад њу и пру жа ње ме ђу на род не 
кри вич но прав не по мо ћи  мо ра ју да иду пре ко на ци о нал них су до ва. 
Ка ко је тај суд са мо ‘’про ду же так’’ на ци о нал них су до ва, окри вље-
на ли ца му се не ‘’из ру чу ју’’ (екс тра ди ра ју), не го се ‘’пре да ју’’81). 

Ме ђу на род ни вој ни су до ви у Нир нбер гу и То ки ју су на су-
прот то ме има ли екс клу зив ну над ле жност у од но су на на ци о нал не 
су до ве. Они су де ло ва ли у др жа ва ма чи ји су др жа вља ни оп ту же ни 
за нај те жа ме ђу на род на кри вич на де ла. У од но су на те зло чи не, 
би ла је ис кљу че на ју рис дик ци ја на ци о нал них су до ва по ра же них 
др жа ва. Са мо на тај на чин су су до ви др жа ва по бед ни ца мо гли ди-
рект но до ћи до оп ту же них ли ца и до ка за за њи хо ву кри ви цу82). И аd 
hoc  три бу на ли – за бив шу Ју го сла ви ју и Ру ан ду – има ју су же ни ју 

78) У прав ној те о ри ји је го то во оп ште при хва ће но да је Рим ски ста тут на сто јао да оства ри 
син те зу на че ла кри вич ног пра ва из ра зних прав них си сте ма, а при то ме се на ро чи то 
тру дио да по ми ри ан гло сак сон ско кри вич но пра во и европ ско кон ти нен тал но кри вич но 
пра во. Сто га су мно ге ње го ве од ред бе плод ком про ми са, па их не ки ауто ри озна ча ва ју 
као хи брид не нор ме. Но, већ са ма чи ње ни ца да се Рим ски ста тут хва та у ко штац са фи-
не са ма кри вич но прав не дог ма ти ке, пред ста вља зна ча јан ко рак на пред у по ре ђе њу са 
ста ту ти ма прет ход них ме ђу на род них су до ва. (П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, 
За греб, 2004, стр. 481).

79) И. Јо си по вић,ПутдоРима:прегледправнихиполитичкихоколностикојесудоприни-
јелеоснивањуМеђународногказненогсуда, За греб, 2001, стр. 13-73.

80) S.D. Ro per, L.A. Bar ria, Designingcriminaltribunals, Ader shot, 2006, str. 116-132.

81) П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, op. cit., стр. 482.

82)  У. Есер, „На пу ту ка ме ђу на род ном ка зне ном су ду: на ста нак и те мељ не цр те Рим ског 
ста ту та“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 1/2003, стр. 149.
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над ле жност иако и они има ју при о ри тет у од но су на на ци о нал не 
су до ве (али та над ле жност ни је екс клу зив на)83). На и ме, на ци о нал-
ни су до ви мо гу, па чак и мо ра ју да су де ли ци ма за ко је по сто ји 
сум ња да су извршилa ме ђу на род на кривичнa де ла у рат ним де-
ша ва њи ма на под руч ју бив ше СФР Ју го сла ви је, од но сно Ру ан де, 
под усло вом да аd hoc три бу на ли не во де кри вич не по ступ ке пре ма 
та квим ли ци ма. То из раз ло га јер су ме ђу на род ни су до ви у пр вом 
ре ду за ин те ре со ва ни да су ђе ње ли ци ма којa су се налазилa на нај-
ви шим по ли тич ким, др жав ним, по ли циј ским или вој ним по ло жа-
ји ма, док су ђе ње оста лим учи ни о ци ма ме ђу на род них кри вич них 
де ла пре пу шта ју на ци о нал ним су до ви ма84). Ов де се, да кле, ра ди о 
кон ку ри ра ју ћој над ле жно сти85).

Бу ду ћи да се ра ди о из у зет но зна чај ном ор га ну ме ђу на род не 
за јед ни це, по треб но је да ука же мо и на над ле жно сти стал ног Ме-
ђу на род ног кри вич ног су да86). Ту се раз ли ку ју сле де ће вр сте над ле-
жно сти овог су да: а) ма те ри јал на, б) пер со нал на,  в) те ри то ри јал на 
и г) вре мен ска87). Ма те ри јал на над ле жност Ме ђу на род ног кри вич-
ног су да (чл. 5-8. Ста ту та)88) огра ни че на је на нај те жа ме ђу на род на 
кри вич на де ла ко ја по га ђа ју ме ђу на род ну за јед ни цу. Ста ту том су 
пред ви ђе не че ти ри вр сте зло чи на (ме ђу на род них кри вич них де ла) 
за ко ја је над ле жан овај суд. То су89): 1) зло чин ге но ци да, 2) зло чин 
про тив чо веч но сти, 3) рат ни зло чи ни и 4) зло чин агре си је. Осим 
зло чи на агре си је, за сва оста ла кри вич на де ла да ти су еле мен ти на 
осно ву же нев ских кон вен ци ја из 1949 го ди не и до пун ских про то-
ко ла из 1977. го ди не. У по гле ду пер со нал не над ле жно сти Ме ђу-
на род ног кри вич ног су да пре ма чла ну 26. Ста ту та је утвр ђе но да 
је он над ле жан за во ђе ње кри вич ног по ступ ка и утвр ђи ва ње кри-
вич не од го вор но сти  фи зич ких ли ца ко ја су у вре ме из вр ше ња не-

83)  W.А. Scha bas, TheUNinternationalcriminaltribunals:theformerYugoslavia,Rwandaand
SierraLeone, Cam brid ge, 2006, str. 178-192.

84) С. Зад ник, „Пре пу шта ње пред ме та ме ђу на род ног ка зне ног су да хр ват ском пра во су ђу и 
мо гу ћа спор на пи та ња у ра ду са тим пред ме ти ма“,Хрватскаправнаревија, За греб, бр. 
3/2005, стр. 91-97.

85) П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, op. cit., стр. 481.

86) К. Do er mann, L.Do swald Beck, R.Kolb, ElementsofwarcrimesundertheRomestatuteof
theinternationalcriminalcourt:sourcesandcommentary, Cam brid ge, 2003. go di ne, str. 127-
159.

87) И. Јо ва но вић, „На чи ни по кре та ња над ле жно сти ме ђу на род ног кри вич ног су да“, Међу-
народнаполитика, Бе о град, бр. 1107/2002, стр. 36-41 .

88) К. Do er mann, L.Do swald Beck, R.Kolb, ElementsofwarcrimesundertheRomestatuteof
theinternationalcriminalcourt:sourcesandcommentary, op.cit. str. 98-117.

89) Д. Јо ва ше вић, „По јам, еле мен ти и ка рак те ри сти ке ме ђу на род ног кри вич ног де ла“, 
Страниправниживот, Бе о град, бр. 1-2/2005 го ди не, стр. 277-298.
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ког од Рим ским ста ту том пред ви ђе них зло чи на има ла на вр ше них  
18 го ди на жи во та, као и да су др жа вља ни не ке од др жа ва чла ни ца 
Рим ског ста ту та (да кле др жа ва ко је су при зна ле над ле жност овог 
над на ци о нал ног суд ског ор га на). Те ри то ри јал на над ле жност су да 
(члан 5. Ста ту та) се про сти ре на те ри то ри ју др жа ва на ко јој је из-
вр ше но не ко ме ђу на род но кри вич но де ло или на те ри то ри ју др жа-
ве чи ји је оп ту же ни др жа вља нин, али са мо под усло вом да се ра ди 
о др жа ви ко ја је пот пи са ла Рим ски ста тут.  Вре мен ска над ле жност 
су да (члан 11. Ста ту та) озна ча ва да се пред овим су дом мо гу кри-
вич но го ни ти и ка жња ва ти учи ни о ци за она ме ђу на род на кри вич на 
де ла ко ја су из вр ше на по сле 1. ју ла 2002. го ди не. као да на сту па ња 
на сна гу Рим ског ста ту та90). Пр ва оп ту жни ца пред овим су дом је 
по диг ну та тек 2007. го ди не91).

Организацијаипоступакпредсудом

Стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд са се ди штем у Ха гу чи не 
сле де ћи ор га ни92): 1) пред сед ни штво су да, 2) ве ћа (жал бе но, су де-
ће, пред ра справ но), 3) кан це ла ри ја ту жи о ца и 4) се кре та ри јат. Суд 
чи ни осам на ест су ди ја за ко је мо гу би ти иза бра на ли ца ви со ких 
мо рал них ка рак те ри сти ка, не при стра сна и са лич ним ин те гри те-
том ко ја по се ду ју ква ли фи ка ци је зах те ва не за нај ви ше прав не ин-
сти ту ци је у сво јим др жа ва ма. Би ра их скуп шти на др жа ва чла ни ца 
овог су да ве ћи ном гла со ва са ли сте кан ди да та на пе ри од од  де вет  
го ди на. Пред сед ни штво су да чи не пред сед ник и два пот пред сед ни-
ка ко је би ра ју су ди је на вре ме од три го ди не. Оно је од го вор но за 
пра вил но функ ци о ни са ње су да, и кан це ла ри је ту жи о ца, те оба вља 
дру ге ста ту том пред ви ђе не функ ци је.

Ту жи ла штво је не за ви сни и одво је ни ор ган су да93). Оно је 
од го вор но за при ма ње при ја ва и ин фор ма ци ја, као и до ка за о из-
вр ше ним зло чи ни ма из над ле жно сти су да. Ње га чи не ту жи лац и 
ви ше за ме ни ка за ко је мо гу би ти би ра на ли ца ви со ких мо рал них 

90) У ли те ра ту ри се сто га ис ти че да је ова квим од ре ђи ва њем ствар не над ле жно сти Стал ног 
Ме ђу на род ног кри вич ног су да из вр ше на ‘’ти ха или при кри ве на ам не сти ја’’ број них ма-
сов них зло чи на ко ји су из вр ше ни у: гу ла зи ма у бив шем Со вјет ском Са ве зу, на Ти бе ту 
1951. го ди не, зло чи ни апарт хеј да у Ју жној Афри ци из ме ђу 1960. и 1989. го ди не, за вре-
ме кул тур не ре во лу ци је у Ки ни у вре ме ну 1966-1976. го ди не, од стра не вој не хун те у 
Чи леу у пе ри о ду 1970-1980. го ди не итд.  

91) Н. Ра и че вић, „Ствар на над ле жност ме ђу на род ног кри вич ног су да“, Страниправнижи-
вот, Бе о град, бр. 1-2/2005, стр. 317-326.

92) И. Јо си по вић, УстројМеђународногказненогсудаиобављањепословасудскеиправо-
суднеуправе, За греб, 2001, стр. 77-90.

93) М. Шко рић, „По себ не овла сти ту жи те ља Ме ђу на род ног ка зне ног су да да од у ста не од 
ис тра ге и ка зне ног про го на“, ЗборникПравногфакултетауЗагребу, За греб, бр. 3/2007, 
стр. 603-627.
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ква ли те та, ком пе тент ни и са ве ли ким прак тич ним ис ку ством у ту-
жи ла штву или во ђе њу кри вич ног по ступ ка. Ту жи о це би ра скуп-
шти на др жа ва чла ни ца су да на вре ме од де вет  го ди на. Пр ви ту-
жи лац Ме ђу на род ног кри вич ног су да је Ар ген ти нац Лу ис Мо ре но 
Окам по. Ње га је скуп шти на др жа ва чла ни ца иза бра ла 21. апри ла 
2003. го ди не. Се кре та ри јат је од го во ран за ван суд ске аспек те, ад-
ми ни стра ци ју и функ ци о ни са ње су да. Њи ме упра вља се кре тар ко-
га би ра ју су ди је на вре ме од пет  го ди на. Он осни ва оде ље ње за жр-
тве и све до ке у окви ру се кре та ри ја та ко је у са рад њи са ту жи о цем 
обез бе ђу је за штит не ме ре и дру гу од го ва ра ју ћу по моћ све до ци ма 
или жр тва ма.

Кри вич ни по сту пак94) пред Ме ђу на род ним кри вич ним су дом 
за по чи ње ис тра гом ко ју по кре ће ту жи лац на осно ву прет ход но до-
би је них ин фор ма ци ја и по да та ка95). Ве ли ку уло гу у то ку спро во-
ђе ња ис тра ге, као и ши ро ка овла шће ња у пред у зи ма њу по је ди них 
рад њи, са мо стал но или за јед но са ту жи о цем, има пред суд бе но ве-
ће. Оно до но си од лу ку о при во ђе њу и хап ше њу осум њи че них ли-
ца, као и о пу шта њу на сло бо ду при тво ре них ли ца. Без ње го ве по-
твр де оп ту жба не мо же да до би је прав ну сна гу. Тек по сле по твр де 
оп ту жбе про тив не ког ли ца, оно се као оп ту же ни пре да је суд ском 
ве ћу ра ди пре су ђе ња.  Тре ба ис та ћи, да пред суд ско ве ће мо же по 
под не тој ту жби од стра не ту жи о ца да до не се сле де ће од лу ке: а) да 
је од би је, б) да је из ме ни и в) да тра жи ње ну до пу ну или на кнад-
но про на ла же ње до ка за96). Ка зне ко је суд ско ве ће мо же да из рек не 
учи ни о ци ма нај те жих ме ђу на род них кри вич них де ла је су: 1) за-
твор у до жи вот ном тра ја њу, 2) за твор до три де сет  го ди на, 3) нов-
ча на ка зна и 4) кон фи ска ци ја при хо да од вла сни штва и до ба ра ко ји 
су до би је ни ди рект но или ин ди рект но из вр ше њем  зло чи на.

Ста тут стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да по знат као Рим-
ски ста тут97) у ве ли кој је ме ри раз ра дио оп ште и основ не ин сти ту те 
оп штег де ла ма те ри јал ног кри вич ног пра ва, си стем ме ђу на род них 
кри вич них де ла,  као и област про це сног пра ва, од ре ђу ју ћи ор га ни за-
ци ју, над ле жност, као и сам по сту пак пред пр во сте пе ним и дру го сте пе-

94)  Д. Кра пац,ПроцесноправнеодредбеРимскогстатутаусвјетлухрватскогказнено-
правногсустава, За греб, 2001, стр. 127-147.

95)  Г. То ма ше вић, „Те мељ ни ин сти ту ти ме ђу на род ног ка зне ног про це сног пра ва“, Зборник
ПравногфакултетауСплиту, Сплит, бр. 3-4/2004, стр. 198-247.

96)  М. Шко рић, „Мје шо ви ти ме ђу на род ни ка зне ни су до ви“, ЗборникПравногфакултета
уРијеци, Ри је ка, бр. 2/2005, стр. 933-970.

97)  Д. Пле јић Мар ко вић, „По глед пре ма уте ме ље њу јед ног стал ног ме ђу на род ног ка зне ног 
су да у окви ру ОУН“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, За греб, бр. 1/1998, 
стр. 477-478.
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ним ве ћем98). На тај на чин је ме ђу на род но кри вич но пра во до би ло пра-
во гра ђан ства као по себ на и са мо стал на по зи тив но прав на ди сци пли на 
ка зне ног пра ва.

***
Ме ђу на род на за јед ни ца је пред ви ђа ла од нај ста ри јих вре ме-

на до да на шњих да на раз ли чи те об ли ке по мо ћи и са рад ње у ци љу 
кри вич ног про го на и ка жња ва ња учи ни ла ца нај те жих ме ђу на род-
них кри вич них де ла (ге но ци да, зло чи на про тив чо веч но сти и рат-
них зло чи на) ко ји ма се на нај те жи, нај гру бљи на чин кр ше пра ви ла 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва и по вре ђу ју или угро жа ва њу 
чо веч ност и дру га до бра за шти ће на ме ђу на род ним си сте мом прав-
них про пи са. Ме ђу тим об ли ци ма по мо ћи, нај зна чај ни ји је онај вид 
ко ји се са сто ји у уста но вље њу и де ло ва њу ме ђу на род них кри вич-
них су до ва ко ји у ин те ре су прав де, у име ци ви ли зо ва ног де ла чо ве-
чан ства во де кри вич ни по сту пак и из ри чу ка зне и дру ге кри вич не 
санк ци је учи ни о ци ма ме ђу на род них кри вич них де ла. 

Да би суд имао ка рак тер ‘’ме ђу на род ног’’ су да, он мо ра би ти 
кон сти ту и сан на те ме љу ме ђу на род ног пра ва, од но сно на те ме љу 
прав них пра ви ла ко ји ма се уре ђу ју су бјек ти при зна ти у ме ђу на род-
ној за јед ни ци. Ти су до ви мо гу би ти фор ми ра ни уго во ром из ме ђу 
по је ди них др жа ва (нај че шће др жа ва по бед ни ца по сле за вр ше них 
ра то ва, као што су би ли нпр. Нир нбер шки и То киј ски суд) или од-
лу ком ме ђу на род ног ор га на (нпр. Са ве та без бед но сти у слу ча ју 
Ха шког три бу на ла или три бу на ла за Ру ан ду). Овај суд мо ра да при-
ме њу је ис кљу чи во (или пре те жно) пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. 

То зна чи да за кон сти ту и са ње и де ло ва ње та квог су да по сто-
је по себ на ме ђу на род на пра ви ла. Та ква пра ви ла не пред ста вља ју 
из раз су ве ре ни те та не ке др жа ве, ни ти из раз од ре ђе ног прав ног 
си сте ма, већ пред ста вља прав ни си стем ме ђу на род не за јед ни це у 
це ли ни. И са став ова квог су да мо ра та ко ђе би ти ме ђу на род ни. То 
зна чи да чла но ве су да чи не ли ца ра зних др жа вљан ста ва ко ја пред-
ста вља ју ме ђу на род ну за јед ни цу у це ли ни, а не по је ди не др жа ве 
из ко јих та ква ли ца до ла зе. И на кра ју суд је над ле жан за кри вич-
ни про гон и ка жња ва ње ли ца ко ја се ја вља ју као учи ни о ци ме ђу-
на род них кри вич них де ла, да кле кри вич них де ла ко ја су од ре ђе на 
као нај те жи об ли ци кр ше ња ме ђу на род ног пра ва, де ла ко ја су као 
та ква пред ви ђе на у ре ле вант ним ме ђу на род ним прав ним ак ти ма. 

Ова иде ја о фор ми ра њу над на ци о нал ног, над др жав ног кри-
вич ног су да је ко нач но до шла до из ра жа ја по сле Дру гог свет ског 

98)  И. Ра дан чић, „UN op po si tion to the in ter na ti o nal cri mi nal co urt“, ЗборникПравногфакул-
тетауРијеци, Ри је ка, бр. 2/2004, стр. 1023-1048.
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ра та ка да су по бед нич ке си ле фор ми ра ле тзв. Нир нбер шки и То-
киј ски суд ка да су по сле  суд ских про це са из ре че не и из вр ше не 
ка зне учи ни о ци ма нај те жих ме ђу на род них кри вич них де ла. Ти-
ме је ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе по ста ло ре ал ност. Кра јем 
два де се тог  ве ка кроз фор ми ра ње при вре ме них аd hoc кри вич них 
три бу на ла за бив шу СФР Ју го сла ви ју и Ру ан ду од лу ком Са ве та 
без бед но сти ОУН и кроз де ло ва ње ин тер на ци о на ли зо ва них су до-
ва (Ис точ ни Ти мор, Си је ра Ле о не, Кам бо џа, Ко со во и Ме то хи ја) 
са зре ла је иде ја о фор ми ра њу стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног 
су да у Ха гу ко ји је над ле жан за во ђе ње кри вич них по сту па ка, утвр-
ђи ва ње кри вич не од го вор но сти и из ри ца ње ка зни за нај те жа ме-
ђу на род на кри вич на де ла ко ја су учи ње на ши ром све та, од би ло 
ког ли ца,  по чев од 1. ју ла 2002. го ди не (као да на сту па ња на сна гу 
Ста ту та ко јим је овај суд осно ван). 

DraganJovasevic

SERBIAANDTHETRIBUNALINTHEHAGUE
-Betweenlawandpolitics-

Summary
In the last two de ca des, the spec ter of the in ter-et hnic war le a ned 

over Ser bia, and it puts he avy bur den over Ser bia’s fu tu re. Alt ho ugh the 
Sta bi li za tion and As so ci a tion Agre e ment was sig ned two years ago, as 
a ne ces sary step to wards the Euro pean in te gra ti ons of our co un try, the 
ba sic ob stac le in that road re ma ins in its re la ti ons with the Tri bu nal in 
the Ha gue, de fi ned as the “non-suf fi ci ent co o pe ra tion”. Thus, this pa-
per tri es to lig hten the in sti tu tion of the Tri bu nal in the Ha gue as an ad
hocor gan of the UN Se cu rity Co un cil, its aut ho rity and the tre at ment in 
pro ces sing the worst cri mes to day: ge no ci de, cri mes aga inst hu ma nity 
and war cri mes, on the ba sis of do me stic and in ter na ti o nal so ur ces. 
Key words: in ter na ti o nal law, cri mes, co urt, re spon si bi lity, Ser bia.
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Resume
The in ter na ti o nal com mu nity, from the an ci ent ti mes un til the 

mo dern days, has pre dic ted va ri o us forms of help and co o pe ra tion with 
the aim of cri mi nal pro se cu tion and the pu nis hment of the per pe tra tors 
of the worst in ter na ti o nal cri mes (ge no ci de, cri mes aga inst hu ma nity 
and war cri mes), which re pre sent the to ug hest, ro ug hest vi o la tion of 
the ru les of in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law, and bre ach or en dan ger the 
hu ma nity and ot her go ods which are pro tec ted by in ter na ti o nal system 
of the le gal re gu la ti ons. Among the forms of help, the most im por tant is 
the esta blis hment and work of the in ter na ti o nal cri mi nal co urts which, 
in the in te rest of ju sti ce, in the na me of the ci vi li zed part of the hu ma-
nity, lead cri mi nal pro ce e dings and pro no un ce sen ten ces and ot her cri-
mi nal san cti ons to the per pe tra tors of in ter na ti o nal cri mi nal acts. 

In or der for the co urt to ha ve the cha rac ter of “in ter na ti o nal”, 
it must be con sti tu ted on the ba sis of in ter na ti o nal law, i.e. the le gal 
re gu la ti ons which go vern en ti ti es re cog ni zed in in ter na ti o nal com mu-
nity. Tho se co urts can be esta blis hed by a con tract bet we en so me sta tes 
(most of ten the win ners af ter the en ded wars, such as Nu rem berg and 
Tokyo co urt), or by the de ci sion of the in ter na ti o nal or gan (for exam-
ple the Se cu rity Co un cil in the ca se of the Tri bu nal in the Ha gue or the 
Tri bu nal for Ru an da). This co urt has to apply ex clu si vely (or mostly) 
the re gu la ti ons of in ter na ti o nal law. It me ans that spe cial in ter na ti o nal 
ru les must go vern the con sti tu tion and work of such a co urt. Tho se ru-
les don’t re pre sent the ema na tion of the so ve re ignty of a sta te, nor the 
ex press of a cer tain le gal system, but re pre sents the le gal system of the 
in ter na ti o nal com mu nity as a who le. The com po si tion of such a co urt 
must al so be in ter na ti o nal. It me ans that the co urt is com po sed of the 
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mem bers of dif fe rent na ti o na li ti es, who re pre sent in ter na ti o nal com-
mu nity as a who le, not the in di vi dual sta tes of ori gin of the mem bers 
of the co urt. The co urt is al so com pe tent for the cri mi nal pro se cu tion 
and the pu nis hment of the per sons who are per pe tra tors of the in ter na-
ti o nal cri mi nal acts, i.e. cri mi nal acts de ter mi ned as the worst forms of 
the bre ach of in ter na ti o nal law, pre sen ted as such in re le vant in ter na ti-
o nal le gal acts. This idea of for ming the su pra na ti o nal cri mi nal co urt 
has fi nally co me to the fo re af ter World War II when the vic to ri o us 
co un tri es for med the so cal led Nu rem berg and Tokyo co urt. Af ter the 
co urt pro ces ses the sen ten ces ha ve been pro no un ced and per for med to 
the per pe tra tors of the worst in ter na ti o nal cri mi nal acts. This tur ned 
the in ter na ti o nal cri mi nal ju di ci ary in to a re a lity. The idea of for ming 
the stan ding In ter na ti o nal cri mi nal co urt in the Ha gue, which wo uld 
be com pe tent for the cri mi nal pro ce e dings, de ter mi ning the cri mi nal 
re spon si bi lity and pro nun ci a tion of the sen ten ces for the worst in ter na-
ti o nal cri mes per pe tu a ted wor ldwi de, by any per son, star ting from 1st of 
July 2002, has ma tu red at the end of the XX cen tury, af ter the for ming 
of the in ter im adhoc cri mi nal tri bu nals for the for mer SFR Yugo sla via 
and Ru an da by the de ci sion of the 

UN Se cu rity Co un cil and thro ugh the work of the in ter na ti o na-
li zed co urts (East Ti mor, Si er ra Le o ne, Cam bo dia, Ko so vo and Me to-
hi ja). 

* Овај рад је примљен 18. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
5. августа 2011. године.
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