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Сажетак
По ред ме ђу на род ног кри вич ног де ла у ужем сми слу Зло чи-

ни про тив чо веч но сти, у овом ра ду смо да ли и кра так опис раз во-
ја Ме ђу на род ног кри вич ног пра ва, го во ри ли смо о ме ђу на род ним 
три бу на ли ма ко ји су осни ва ни то ком 20-тог ве ка, као и о пој му 
ме ђу на род ног кри вич ног де ла. Бор ба про тив ова квих по ја ва, као 
што су зло чи ни про тив чо веч но сти, од ве ли ког је зна ча ја за раз вој 
ме ђу на род ног пра ва и Ме ђу на род ног кри вич ног су да, ко ји је над-
ле жан да про це су и ра по чи ни о це овог кри вич ног де ла. Ова ква де ла 
угро жа ва ју основ на људ ска пра ва и људ ске вред но сти  ко је увек 
тре ба ју би ти за шти ће не. Зло чи ни про тив чо веч но сти сма тра ју се 
те шким кри вич ним де лом ко је се вр ши про тив ста нов ни штва. 

Ве ли ки ко рак у бор би про тив ова квих по ја ва сва ка ко је Рим-
ски ста тут, ко јим је осно ван Ме ђу на род ни кри вич ни суд. Ду го 
вре ме на овај зло чин ни је био де фи ни сан на ци о нал ним за ко но дав-
стви ма ши ром све та. Али да нас је та си ту а ци ја у до број ме ри про-
ме ње на. На да мо се да ће бу ду ћи раз вој ме ђу на род ног кри вич ног 
пра ва омо гу ћи ти да сви по чи ни о ци ових ужа сних де ла бу ду при ве-
де ни прав ди и да ће би ти ка жње ни од но сно аде кват но санк ци о ни-
са ни за сво ја не де ла.  
Кључ не ре чи: зло чин про тив чо веч но сти, ме ђу на род но кри вич но пра во, 

ме ђу на род ни кри вич ни суд.
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По јам ме ђу на род ног кри вич ног пра ва ни је још увек до вољ-
но де фи ни сан и од ре ђен, јер се го во ри о ве ли ком бро ју раз ли чи тих 
схва та ња овог пој ма.

Јед но од пр вих схва та ња је сте оно ко је по ла зи од про стор ног 
ва же ња кри вич ног пра ва јед не зе мље, по ко ме Ме ђу на род но кри-
вич но пра во се сво ди на уну тра шње, на ци о нал но кри вич но пра во, 
од но сно на је дан ње гов део ко ји са др жи усло ве да ли ће, у кон-
крет ном слу ча ју, би ти при ме ње но кри вич но пра во јед не зе мље, с 
об зи ром где је по чи ње но кри вич но де ло, пре ма ко ме, од но сно ко је 
па сив ни су бјект и ко га је по чи нио1).

Дру го, екс тен зив ни је ту ма че ње пој ма је оно ко је под Ме ђу-
на род ним кри вич ним пра вом сма тра па ле ту ме ђу на род них ака та 
ко ји у се би са др же им пе ра ти ве за др жа ве ко је су их ра ти фи ко ва ле 
да од ре ђе на де ла и по на ша ња ква ли фи ку ју као кри вич на де ла у 
свом на ци о нал ном за ко но дав ству.

Бит на чи ње ни ца да у обла сти ме ђу на род ног кри вич ног пра-
ва, још увек по сто је на уч ни ци ко ји  уоп ште ни су кри ви ча ри, што је 
сва ка ко ве ли ка гре шка ко ја ути че на рад са мог Ме ђу на род но кри-
вич ног су да. 

По зна та, од но сно но тор на по ве за ност мно гих де ло ва ме ђу-
на род но јав ног пра ва са не ким по ли тич ким при ме са ма из сфе ре 
ме ђу на род них од но са, ни ка ко не де лу је бла го твор но при ли ком 
кри вич но прав но усме ре них ана ли за, ка да се до ла зи до не ло гич ног 
при ме њи ва ња ти пич них ре зо на ме ђу на род но јав ног пра ва на кла-
сич не кри вич но прав не ин сти ту те. При мер за ову те зу је сва ка ко 
на че ло ле га ли те та у ме ђу на род но кри вич ном пра ву, ко је се обр ну-
то, а на рав но у ин те ре су прав не си гур но сти да ле ко уже и знат но 
стро жи је по сма тра у свим са вре ме ним и де мо крат ским на ци о нал-
ним кри вич ним за ко но дав стви ма. Јер мно ги су ми шље ња да је ме-
ђу на род но кри вич но пра во, пре све га кри вич но пра во ко је има свој 
ма те ри јал ни део ко ји се ба ви пи та њи ма кри вич ног де ла, кри ви це 
и ин кри ми на ци је, и про це сни део у ко ме се на ла зе од ред бе ко је се 
од но се на кри вич ни по сту пак.

Са дру ге стра не, не сра змер но је ма ли број ра до ва ко ји су 
кон крет но по све ће ни ме ђу на род но кри вич ном пра ву, по све ће них 
про у ча ва њу ме ђу на род них кри вич но про це сних пи та ња, што се 
сма тра круп ним и упа дљи вим не до стат ком. За тим по сто ји ве ли ки 
штет ни ути цај кла сич ног ме ђу на род ног пра ва, јер на уч ни ци ко ји 
се ба ве људ ским пра ви ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, че сто 
ла кон ски пре ла зе пре ко нај сло же ни јих кри вич но прав них пи та ња 

1)  Сто ја но вић, З., Ме ђу на род но кри вич но пра во, Бе о град, 2005, стр. 11.
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(кри ви це, ура чун љи во сти, кри вич не од го вор но сти), об ја шња ва ју-
ћи их че сто на крај ње по вр шан на чин, по себ но су скло ни да пот-
пу но за не ма ре би ло ка кво ду бље раз ма тра ње кри вич но про це сних 
пи та ња.

Ис ку ства ко ја су на ста ла у ра ду ad hoc три бу на ла, по чев од 
су ђе ња у Нир нбер гу и То ки ју, па до но ви јих, за СФРЈ и Ру ан ду, 
те јед не вр сте ме шо ви тих ме ђу на род но-на ци о нал ног три бу на ла за 
Си је ра Ле о не, се од стра не мно гих ауто ра, пот пу но не кри тич ки и 
прак тич но апри ор но при хва та ју.

Оно што је сва ка ко ве ли ки про блем, је то што мно ги ауто ри 
не уви ђа ју да се ра ди о ad hoc об ли ци ма ме ђу на род ног кри вич ног 
пра во су ђа, а бит на чи ње ни ца је да они при ме њу ју дру ге из во ре 
пра ва, а не оне ко ји ва же за стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд, 
што ути че на не мо гућ но сти те мељ ни јег бу ду ћег ра да тог су да на 
та ко ство ре ној прак си.

Ме ђу на род но кри вич но пра во су ђе се ни је раз ви ја ло пра во-
ли ниј ски, већ се ње гов раз вој мо же по сма тра ти као низ суд ских 
слу ча је ва, ко ји су се од ви ја ли у од ре ђе ним исто риј ским окол но сти-
ма, пре све га у ве зи са кон крет ним ра то ви ма и ору жа ним су ко би ма. 
Те исто риј ске окол но сти, а пре све га по де ла на рат не по бед ни ке и 
у ра ту по бе ђе не, су би ле из ме ђу оста лог и кључ ни фак тор у од но су 
на то да ли су се не ка су ђе ња по сле ра то ва уоп ште од ви ја ла, те на 
то ко ме је су ђе но, а че сто и на ко ји на чин су кон крет ни по ступ ци 
во ђе ни2).

По ред то га са мо се не ка од та квих су ђе ња ка рак те ри шу атри-
бу том “ме ђу на род на”, док је ве ћи на тих про це са у осно ви би ла до-
ми нант но на ци о нал ног ка рак те ра и са мо у не ким сво јим еле мен-
ти ма су има ла у огра ни че ној ме ри ме ђу на род но-прав ну при ро ду.

Иде ја о осни ва њу ме ђу на род но кри вич ног су да ни је но ва, она 
по ти че из 19. ве ка, а на ста ла је у скло пу оп штег схва та ња о ме ђу на-
род ном суд ству као сред ству за ре ша ва ње ме ђу на род них спо ро ва, 
при че му је нај ве ћу пре пре ку пред ста вља ло схва та ње о су ве ре но-
сти као основ ном обе леж ју др жа ва, ко је је оне мо гу ћа ва ло њи хо во 
пот чи ња ва ње би ло ко јој вла сти из ван њих са мих.

Пре о крет на ста је са иде јом о фор ми ра њу Ме ђу на род ног 
кри вич ног су да ко ји је свој за че так, али пре све га на нор ма тив-
ном пла ну до жи вео до но ше њем и при хва та њем Рим ског ста ту та о 
осни ва њу Ме ђу на род ног кри вич ног су да.

2) Ан ђел ко вић Сли јеп че вић М., Раз вој ме ђу на род ног кри вич ног пра во су ђа, Бе о град, 2011, 
стр. 14.
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Циљ Рим ског ста ту та је да се учи ни о ци ме ђу на род них кри-
вич них де ла кри вич но го не и ка жња ва ју-не за ви сно од то га да ли ће 
им се су ди ти у окви ри ма на ци о нал ног пра во суд ног си сте ма, што 
је при мар ног ка рак те ра, или пред Ме ђу на род ним кри вич ни су дом, 
што је се кун дар на оп ци ја.

РАЗВОЈИДЕЈЕООСНИВАЊУ
МЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГСУДА

Ма да се сма тра да је пут ка јед ном стал ном ме ђу на род ном 
кри вич ном су ду за по чео на кон Дру гог свет ског ра та, што ни је са-
свим тач но, јер не тре ба пот це њи ва ти зна чај су ђе ња у Нир нбер гу, 
али оно ни је би ло пр ви ко рак ка до сти за њу јед не вр сте су пра на ци-
нал ног кри вич ног су да за од ре ђе не зло чи не.

Кон ста то ва но је да се пи та ње ле гал но сти Ха шког три бу на-
ла у су шти ни мо ра раз ма тра ти ис кљу чи во са ста но ви шта струч не 
про це не ва ља но сти прав ног осно ва ње го вог на стан ка, а да по ли-
тич ки ар гу мен ти не сме ју да у том по гле ду има ју би ло ка кву уло гу,

Ин те ре сан тан је сва ка ко исто риј ски при мер су ђе ња у Брај-
за ху 1474. го ди не, ко ји се од ви јао про тив Вој во де од Бур гун ди је, 
Pe te ra von Ha gen bac ha, оп ту же ног да је на том под руч ју као гу вер-
нер оку па тор ске си ле био од го во ран за низ зло чи на: уби ства, си-
ло ва ња, кон фи ско ва ња при ват не сво ји не гра ђа на. Гра ђа ни Bre i sa ha 
су фор ми ра ли мул ти на ци о нал ни три бу нал са ста вљен од 28 су ди ја, 
а Вој во да се бра нио да не сно си лич ну од го вор ност, већ да је са-
мо сле дио на ре ђе ња прет по ста вље ног лор да, али је ипак огла шен 
кри вим и осу ђен на смрт ну ка зну, ко ја је и из вр ше на3). Ово су ђе ње 
се те шко мо же сма тра ти са ста но ви шта са вре ме них кри вич но прав-
них стан дар да озбиљ ним, али сва ка ко да има од ре ђе ни исто риј ски 
зна чај ко јим је ан ти ци пи рао и пи та ња као што су: ин ди ви ду ал на 
кри вич на од го вор ност и ко манд на од го вор ност.

СУЂЕЊАУНИРНБЕРГУИТОКИЈУ

Мно ги сма тра ју да је од лу чу ју ћи ко рак у од но су на прет ход-
не по ку ша је ства ра ња јед ног де ло твор ног ме ђу на род ног кри вич-
ног су да, учи њен тек осни ва њем Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла 
са се ди штем у Нир нбер гу, пред ко јим се оства ри ва ло го ње ње и ка-

3) Па у но вић, М., Кри во ка пић, Б., Кр стић, И., Осно ви ме ђу на род них људ ских пра ва, Бе о-
град, 2007. стр. 111.
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жња ва ње нај ви ше ран ги ра них рат них зло чи на ца европ ске осо ви не, 
док се на сли чан на чин, за оне из „азиј ске сфе ре“, осно вао Ме ђу на-
род ни вој ни три бу нал у То ки ју.

Не сум њи во да су ђе ња у Нир нбер гу и То ки ју има ју огро ман 
зна чај, те да ни је спор но да су при пад ни ци си ла осо ви на то ком 
Дру гог свет ског ра та, учи ни ли стра вич не зло чи не, по ступ ци ко ји 
су се од ви ја ли у Нир нбер гу и То ки ју ни ка ко ни су би ли пер фект-
ни. Не мо гу ће је не ги ра ти зло чи нач ки ка рак тер и са ве знич ких си ла, 
бом бар до ва ња ци вил ног ста нов ни штва (нпр. у Дре зде ну, Хам бур-
гу...) и у то вре ме ка да се рат бли жио кра ју, а пот пу но је би ло ја-
сно да ће Не мач ка би ти по ра же на, и на ро чи то ако узме мо у об зир 
ба ца ње атом ских бом би на гра до ве Хи ро ши му и На га са ки, ко ји се 
ве о ма те шко мо гу оправ да ти вој нич ким ре зо ни ма јер је Ја пан већ 
био на из ди са ју. 

Ис ку ство и прак са су по ка за ли , да се си ла ма по бед ни ца ма 
по пра ви лу ни ка да не су ди, без об зи ра на те жи ну кри вич них де-
ла. Ка да је реч о бом бар до ва њу не мач ких гра до ва, ту би се мо гао 
евен ту ал но уло жи ти при го вор да се ра ди ло о оправ да ној при ме ни 
ре тор зи је, али се сва ка ко по ста вља пи та ње сра змер но сти уни шта-
ва ња нпр. ен гле ских гра до ва (Лон до на), са оним што је по себ но по-
след њих го ди на ра та, усле ди ло у од но су на Не мач ке гра до ве и њи-
хо вог ци вил ног ста нов ни штва. Ра ди ло се о стра вич ним и вој нич ки 
не оправ да ним ра за ра њи ма чи та вих гра до ва, уз те шке ци вил не гу-
бит ке. Та ко је на при мер, Бе о град ве о ма те шко бом бар до ван баш 
на Ус крс 1944. го ди не, ка да је ви ше хи ља де гра ђа на стра да ло и 
ка да је по го ђе но по ро ди ли ште где су из ги ну ла тек ро ђе на де ца и 
њи хо ве мај ке, а да су не мач ки оку па то ри пре тр пе ли вој нич ки са-
свим не знат не и не за не мар љи ве гу бит ке,  та ма сов на са ве знич ка 
бом бар до ва ња, не са мо да су би ла ди рект но усме ре на на ци вил но 
ста нов ни штво, већ њи хо ви ак те ри ни су пра ви ли ре ле вант ну раз-
ли ку чак ни из ме ђу ста нов ни штва са ме Не мач ке и др жа ве ко је су 
би ле оку пи ра не, те пред ста вља ју жр тве са ме на ци стич ке Не мач ке.

Са фор мал ног ста но ви шта се оба зри во ис ти че чи ње ни ца да 
су до ве у Нир нбер гу и То ки ју ни је кре и ра ла ме ђу на род на за јед ни-
ца, већ са мо је дан „по бед нич ки“ део чо ве чан ства4).

За раз ли ку од су ђе ња у Нир нбер гу, су ђе ње у То ки ју се знат но 
ма ње спо ми ње при ли ком ана ли зе ра да ме ђу на род них вој них кри-
вич них су до ва на кон II свет ског ра та, на шта је ути ца ла уда ље ност 
од Евро пе ко ја је би ла цен тар овог ра та. 

4) Суд у То ки ју осно ван је 19. ја ну а ра 1946. го ди не Про кла ма ци јом аме рич ког ге не ра ла 
Да гла са Ме кАр ту ра
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Због ра зних ис ку ста ва из прак се Ме ђу на род ног вој ног три-
бу на ла, до шло је до про ме не у ме ђу на род ном пра ву, па је та ко Ге-
не рал на скуп шти на УН 12. фе бру а ра 1946. го ди не, усво ји ла Ре-
зо лу ци ју бр. 3 ко јом је пре по ру че но ка жња ва ње и из ру че ње ли ца 
ко ји су оп ту же ни за зло чи не пред ви ђе не у По ве љи Ме ђу на род ног 
вој ног три бу на ла, од но сно и ли ца оп ту же на за зло чин про тив чо-
веч но сти.

На кон ове Ре зо лу ци је, Ге не рал на скуп шти на УН је 11. де-
цем бра 1946. го ди не је усво ји ла Ре зо лу ци ју ко јом су по твр ђе на на-
че ла По ве ље Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла и пре су де три бу на ла. 
По јам зло чи на про тив чо веч но сти је ка сни је по твр ђен у ме ђу на-
род ном пра ву, ме ђу на род ним уго во ри ма као што су: Кон вен ци ја 
о ге но ци ду из 1948, Кон вен ци ја о не за ста ре ва њу рат них зло чи на 
и зло чи на про тив чо веч но сти из 1968, Кон вен ци ја о апарт хеј ду из 
1973. Ево лу ци ја ин сти ту та зло чи на про тив чо веч но сти је ар ти ку-
ли са ла и од ред ба ма Ста ту та Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла 
за бив шу Ју го сла ви ју, Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла за Ру ан ду, 
као и од ред ба ма Рим ског ста ту та Ме ђу на род ног кри вич ног су да.

НАДЛЕЖНОСТХАШКОГТРИБУНАЛА

Ха шки три бу нал је ствар но над ле жан у по гле ду од ре ђе не вр-
сте кри вич них де ла ко ја спа да ју у тзв. Ме ђу на род на кри вич на де-
ла, ко ја су у Ста ту ту Ха шког три бу на ла , уз од ре ђе не не ја сно ће и 
про пу сте, на бро ја на јед ним ка зу ли стич ким при сту пом, а у осно ви 
се сво де на те шке по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва где 
спа да ју:

– Те шке по вре де Же нев ске кон вен ци је из 1949. го ди не
– По вре де рат ног пра ва или рат них оби ча ја
– Ге но цид
– Зло чин про тив чо веч но сти5)

Ка да је у пи та њу ствар на над ле жност Ха шког три бу на ла она 
се у осно ви сво ди на тзв. Же нев ско пра во, Ха шко пра во, Ге но цид 
сход но Кон вен ци ји о спре ча ва њу и ка жња ва њу тог зло чи на, те зло-
чин про тив чо веч но сти, у сми слу Мар тин со ве кла у зу ле ( са др жа не 
у IV ха шкој кон вен ци ји о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну).

Ин ди ви ду ал но кри вич но го ње ње пред Ха шким три бу на лом 
је за сно ва но на те ри то ри јал ном прин ци пу, а ње го ва вре мен ска над-
ле жност ни је огра ни че на. Те ри то ри ја на ко ју се про сти ре над ле-
жност овог три бу на ла се од но си на те ри то ри ју не ка да шње СФРЈ.

5) Кре ћа, М., Ме ђу на род но јав но пра во, Бе о град, 2010, стр. 726.
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Вре мен ска над ле жност Ха шког три бу на ла се од но си на од ре-
ђе ни вре мен ски пе ри од у ко ме су на те ри то ри ји не ка да шње СФРЈ, 
учи ње на кри вич на де ла у од но су на чи је „прет по ста вље не учи ни-
о це“ тај суд има ствар ну над ле жност. Она по чи ње од 1991. го ди не, 
та ко да је ти ме од ре ђен њен по че так, али не и свр ше так, што на во-
ди на за кљу чак да су твор ци Ста ту та Ха шког три бу на ла на од ре ђен 
на чин ан ти ци пи ра ли и бу ду ћу по тре бу де ло ва ња те ин сти ту ци је, а 
што се прак тич но и ви де ло ка да су под не те оп ту жни це за кри вич на 
де ла учи ње на то ком ору жа ног су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји.

Ме ђу тим, Ха шки три бу нал је вр ло ла кон ски од био да уоп-
ште раз ма тра мо гућ ност да су то ком НА ТО агре си је учи ње ни рат-
ни зло чи ни и дру га ме ђу на род на кри вич на де ла од стра не НА ТО-а, 
ма да ја за то за и ста би ло мно го до ка за ва ља ног до ка зног кре ди би-
ли те та6).

У Ста ту ту Ха шког три бу на ла се го во ри о тзв. лич ној над ле-
жно сти, сход но ко јој Ха шки три бу нал има да су ди фи зич ким ли-
ци ма. Ова кво од ре ђи ва ње не би ни би ло по треб но да у Ста ту ту 
сто ји ја сно од ре ђе но да је реч о пра вом су ду, од но сно пра вим „кри-
вич ним по ступ ци ма“ јер се кри вич ни по ступ ци и не мо гу во ди ти 
про тив дру гих прав них ли ца, осим у од но су на фи зич ка ли ца, јер 
је ди но она и мо гу да бу ду учи ни о ци кри вич них де ла ко ја пред ста-
вља ју тзв. ca u su cri mi na lis, што се пре све га од но си на рад њу из вр-
ше ња, на ви ност, ура чун љи вост. Мно ги кла сич ни кри вич но прав ни 
ин сти ту ти се не мо гу при ме ни ти на прав на ли ца, јер не по сто ји 
уста ље на прак са, али во ђе ни су ђе њем у Нир нбер гу, где се у пре-
су ди на во ди зло чи нач ки ка рак тер од ре ђе них ор га ни за ци ја, с тим 
што се ни је по ста вља ло пи та ње су ђе ња тим ор га ни за ци ја ма, већ је 
пре су да кон крет ним фи зич ким ли ци ма са др жа ва ла и де кла ра ти ван 
део, ко ји се од но сио на од ре ђе не ко лек ти ви те те, у по гле ду кон ста-
та ци је да су они има ли зло чи нач ки ка рак тер.

УСТУПАЊЕКРИВИЧНОГ
ГОЊЕЊАХАШКОМТРИБУНАЛУ

На осно ву За ко на о са рад њи са Ха шким три бу на лом,по сто-
ји усту па ње кри вич ног по ступ ка тј. го ње ња, ко је је за по че то пред 
су до ви ма на ше зе мље за зло чи не ко ји спа да ју у над ле жност Су да. 
Да би до шло до усту па ња тре ба ју би ти ис пу ње ни фор мал ни и ма-
те ри јал ни усло ви.

6) Чел ни ци На то пак та прав да ли су на пад на на шу зе мљу пој мом “Ху ма ни тар на ин тер вен-
ци ја”
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Фор мал ни услов:
– по сто ја ње од ре ђе ног зах те ва МКТ у ко ме он тра жи да му 

се усту пи го ње ње за ли ца за ко ја се пред над ле жним ор-
га ни ма у Ср би ји већ во ди кри вич ни по сту пак, при че му 
зах тев мо ра би ти обра зло жен и да са др жи већ по твр ђе ну 
оп ту жни цу

– по сто ја ње по зи тив не од лу ке над ле жног ор га на о зах те ву 
Ха шког три бу нал, а та од лу ка се до но си у фор ми ре ше-
ња о усту па њу кри вич ног по ступ ка ко ју до но си ве ће Ви-
шег су да у Бе о гра ду

Ма те ри јал ни услов:
– да се ра ди о кри вич ном де лу на осно ву ко га је у на шој 

зе мљи већ от по че то кри вич но го ње ње
– да је у пи та њу кри вич но де ло ко је је у над ле жно сти Ха-

шког три бу нал
– да се ра ди о ли цу ко је се већ кри вич но го ни пред над ле-

жним су дом у Ср би ји
– да ли це за то де ло ни је пра во сна жно осу ђе но од стра не 

над ле жног су да у Ср би ји (на че ло - ne bis in idem)
Ако ни је ис пу ње на би ло ко ја од ових пред по став ки, ве ће 

над ле жног су да у Ср би ји ће ре ше њем од би ти зах тев за усту па ње 
кри вич ног по ступ ка, од че га по сто ји је дан из у зе так у од но су на 
прет по став ку ко ја се од но си на кри вич но го ње ње.

Овом при ли ком го во ри ће мо и о ле га ли те ту са мог осно ва ња 
Ха шког три бу на ла о ко ме је пи сао Вла ди мир Чо ло вић у свом на-
уч ном ра ду.

„Ге не рал ни се кре тар УН је, у из ве шта ју од 03.05.1993. го ди-
не пред ло жио да Са вет без бед но сти, на осно ву ВИИ по гла вља По-
ве ље УН, од лу ком уте ме љи МКСЈ као по моћ но те ло за из вр ша ва ње 
сво јих за да та ка. Ге не рал ни се кре тар је на вео не ко ли ко раз ло га за 
то. Пр во, у кри ми нал но по ли тич ком сми слу, та кав на чин ус по ста-
вља ња Су да екс пе ди тив ни ји је од осни ва ња на осно ву ви ше стра-
ног уго во ра, ко ји би ве о ма спо ро при ку пљао по тре бан број пот пи-
са и ра ти фи ка ци ја др жа ва чла ни ца УН или пу тем од лу ке Ге не рал не 
скуп шти не. Дру го, ус по ста вља ње су да у овом сми слу, од го ва ра де-
ло кру гу, ко ји из по ме ну тог по гла вља По ве ље УН, из ла зи за Са вет 
без бед но сти у слу ча ју прет ње ми ру, на ру ша ва њу ми ра или чи на 
на па да. Осим то га Ге не рал ни се кре тар сма тра, да би, упр кос сво-
ме ка рак те ру по моћ ног те ла, МКСЈ, као суд ско те ло оба вљао сво ју 
де лат ност са мо стал но и не за ви сно, јер не би био под над зо ром Са-
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ве та без бед но сти, код пре су ђи ва ња, а не би при ме њи вао ни нор ме, 
ко је би про пи си вао Са вет без бед но сти, већ са мо нор ме ме ђу на род-
ног кри вич ног пра ва.7)

По ста вља се пи та ње, да ли су ови раз ло зи, ко је је на вео Ге-
не рал ни се кре тар, уте ме ље ни на По ве љи УН. По ве ља УН у чла ну 
39., да је пра во и ду жност Са ве ту без бед но сти да утвр ђу је “ по сто-
ја ње сва ке прет ње ми ру, на ру ше ња ми ра или чи на на па да ², као и 
да да је пре по ру ке или да од лу чи, ко је ће се ме ре ра ди одр жа ња 
или ус по ста вља ња ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти пред у зе ти. 
Ме ђу тим, осни ва ње јед ног ad hoc ме ђу на род ног кри вич ног су да 
ни је из ри чи то пред ви ђе но По ве љом УН, иако се основ за осни-
ва ње МКСЈ на шао у од ред ба ма чла но ва 24., 29., 39. и 40. По ве ље 
УН. Раз ло зи, ко ји су на ве де ни за ова кав на чин осни ва ња МКСЈ су 
при лич но не у бе дљи ви, без об зи ра што, на пр ви по глед, из гле да ју, 
као да осли ка ва ју пра ву си ту а ци ју на те ре ну, од но сно на про сто-
ру бив ших ре пу бли ка СФРЈ. Јед но стра ни при ступ овом про бле му, 
до при нео је да се као кључ ни ар гу мент за ус по ста вља ње МКСЈ 
при хва ти сле де ће: 1) по сле рас па да СФР Ју го сла ви је и ме ђу на род-
ног при зна ња др жа ва на след ни ца, рат, ко ји се, мо жда у по чет ку 
мо гао и сма тра ти гра ђан ским ра том, по стао је не сум њи во ме ђу-
на род ни су коб, ко ји угро жа ва ме ђу на род ни мир и без бед ност. Ако 
се се ти мо, ка ко је по чео рат у Сло ве ни ји и Хр ват ској, а ка сни је и у 
Бо сни и Хер це го ви ни, ви де ће мо да је Вој ска Ју го сла ви је, од но сно 
та да шња ЈНА бра ни ла те ри то ри јал ни ин те гри тет, од но сно це ло-
куп ност СФРЈ. Ка сни је, ка да се ЈНА ( Вој ска Ју го сла ви је ) по ву кла 
са те ри то ри ја та да шњих ре пу бли ка СФРЈ, на ста вио се су коб из-
ме ђу на ро да, ко ји ве ко ви ма жи ве у тим обла сти ма. Ни ка ко су коб у 
бив шој Ју го сла ви ји не мо же мо на зва ти ме ђу на род ним, та ко да овај 
раз лог за осни ва ње МКСЈ не сто ји; 2) дру ги раз лог го во ри о то ме 
да, иако се рат у Бо сни и Хер це го ви ни мо гао сма тра ти ин тер ним 
су ко бом из ме ђу ет нич ких и вер ских за јед ни ца, чи ње ни ца ма сов-
ног и те шког кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва у су ко-
би ма из ме ђу на ци о нал них гру па, ко је жи ве на тим те ри то ри ја ма, 
зах те ва ства ра ње јед не ја ке прав не ин сти ту ци је са пре вен тив ним 
де ло ва њем на уче сни ке су ко ба, ко ја ће им упу ти ти ја сну по ру ку да 
се не ће то ле ри са ти кр ше ње рат них и зло чи на про тив чо веч но сти. 
На ве де ни чи ни о ци, као раз лог за ства ра ње МКСЈ, би мо жда би ли и 
оправ да ни, да се ту зло чи ни ни су де си ли на те ри то ри ји јед не су ве-
ре не др жа ве, као и да се јед на ко по сту па ло пре ма свим уче сни ци ма 
су ко ба, без об зи ра на на ци о нал ну и вер ску при пад ност. Чак и ка да 

7)  Чо ло вић В., Осни ва ње, ле га ли тет и над ле жност Ме ђу на род ног су да за рат не зло чи не 
на под руч ју бив ше Ју го сла ви је, Бе о град, 2002, стр. 7.
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је Бо сна и Хер це го ви на ме ђу на род но при зна та, тре ба ло је узе ти у 
об зир да се на те ри то ри ји, од но сно у гра ни ца ма Бо сне и Хер це го-
ви не из СФРЈ, ство рио по се бан ен ти тет, по себ на др жа ва; 3) по сле 
свих при вре ме них ме ра пре ма чла ну 40. По ве ље УН, као што су 
број ни по зи ви за ра ће ним стра на ма да се при др жа ва ју ме ђу на род-
ног ху ма ни тар ног пра ва, Са вет без бед но сти има ду жност да оси гу-
ра бр зу и де ло твор ну ак ци ју УН и да ис пу ни сво ју од го вор ност за 
одр жа ва ње ме ђу на род ног ми ра и без бед но сти, ко је су му по ве ри ле 
др жа ве чла ни це УН.8)    

ПОЈАММЕЂУНАРОДНОГКРИВИЧНОГДЕЛА

У ствар ну над ле жност Ме ђу на род ног кри вич ног су да спа да-
ју од ре ђе на кри вич на де ла стрикт но на ве де на у Рим ском ста ту ту, 
“ме ђу на род ни зло чи ни”. Ина че овај по јам се из гра дио на ис ку-
стви ма прак се ме ђу на род них кри вич них су ђе ња, ко ја се за сно ва ла 
на осно ва ма com mon law си сте ма, те се сво ди на сл. еле мен те:

– по треб но је да с јед не стра не, кри вич но прав на од го вор-
ност те ме љи на по сто ја њу од ре ђе них окол но сти, ко ја се 
са сто ји из спо ља шњих (ac tus re us) и уну тра шњих еле ме-
на та (mens rea), а да са дру ге стра не не по сто је окол но-
сти ко је ис кљу чу ју кри вич но прав ну од го вор ност, без об-
зи ра да ли про из и ла зе из те мељ них нор ми ма те ри јал ног 
кри вич ног пра ва (ну жна од бра на, крај ња ну жда..) или су 
у пи та њу про це сне прет по став ке (за ста ре лост..). 

На рав но, да у ве ћи ни на ци о нал них кри вич них си сте ма зло-
чи ни про тив чо веч но сти, рат ни и др. ни ка да не за ста ре ва ју, али 
са мим де фи ни са њем та квих кри вич них де ла од “ме ђу на род ног ин-
те ре са” , ни је мо гу ће по сти ћи про јек то ван циљ, већ је нео п ход но 
ство ри ти усло ве и за њи хо ву им пле мен та ци ју у на ци о нал на за ко но-
дав ства, за тим кре и ра ти нео п ход не ин сти ту те оп штег де ла кри вич-
ног пра ва, што све укуп но ути че да ме ђу на род но кри вич но пра во 
сти че сво ју по себ ну фи зи о но ми ју. У ши рем сми слу у ме ђу на род на 
кри вич на де ла по ред оних ко ји су на бро ја ни у Рим ском ста ту ту, 
спа да ју и дру га кри вич на де ла, при че му су она та ква у ма те ри јал-
ном по гле ду јер се њи хо вим из вр ше њем по вре ђу ју или угро жа ва ју 
вред но сти од уни вер зал ног зна ча ја, док у фор мал ном сми слу су то 
ме ђу на род на кри вич на де ла, јер је оба ве за ин кри ми ни са ња од ре ђе-
них по на ша ња, пред ви ђе на ме ђу на род но-прав ним ак ти ма.

8) Чо ло вић В., Осни ва ње, ле га ли тет и над ле жност Ме ђу на род ног су да за рат не зло чи не 
на под руч ју бив ше Ју го сла ви је, Бе о град, 2002, стр. 8.
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Да би не ко кри вич но де ло би ло ме ђу на род но, по треб но је да 
по сто ји фор мал на оба ве за ње го вог уно ше ња у на ци о нал но кри вич-
но за ко но дав ство, а да то про и за ђе из ме ђу на род но-прав них оба-
ве за, а то су ме ђу на род ни уго во ри. У том сми слу и сва кри вич на 
де ла из Рим ског ста ту та су ме ђу на род на кри вич на де ла, јер су све 
др жа ве пот пи сни це ста ту та ду жне да у сво ја на ци о нал на кри вич на 
за ко но дав ства уне су ин кри ми на ци је из Рим ског ста ту та9).

Де фи ни ци ја кри вич ног де ла у Рим ском ста ту ту, укљу чу је 
два аспек та:

– објек тив ни, прет по став ке ко је кон сти ту и шу од ре ђе ну 
за бра ње ну рад њу (ac tus re us)

– су бјек тив ни, пред у слов ко ји је у ре а ли за ци ји са мен тал-
ном ком по нен том од ре ђе не за бра ње не рад ње (mens rea).

ОПШТАРАЗМАТРАЊА

Ево лу ци ја ин сти ту та зло чи на про тив чо веч но сти је да нас ар-
ти ку ли са на од го ва ра ју ћим од ред ба ма Ста ту та Ме ђу на род ног кри-
вич ног три бу на ла за бив шу Ју го сла ви ју, Ме ђу на род ног кри вич ног 
три бу на ла за Ру ан ду, као и од ред ба ма Рим ског ста ту та Ме ђу на род-
ног кри вич ног су да.

Злочинпротивчовечностиу нор ма тив ном сми слу се по ја-
вљу је пр ви пут на су ђе њу Ме ђу на род ног вој ног три бу на ла у Нир-
нбер гу, где су чвр сто утвр ђе ни, ма да су у де фи ни са њу рад њи уче-
ство ва ле са мо че ти ри стра не са ве зни це, ово би ће кри вич ног де ла 
је ка сни је по твр ђе но и да нас оп ште при хва ће но, што про из и ла зи 
и из чи ње ни це да је оно ши ро ко од ре ђе но ка ко у Ста ту ту ад хоц 
кри вич них три бу на ла за не ка да шњу Ју го сла ви ју и Ру ан ду, та ко и 
за суд у Си је ра Ле о не, као и за стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд. 
Рат ни зло чи ни, зло чи ни про тив чо веч но сти, не под ле жу за ста ре-
ло сти. То по твр ђу је и уред ба о ра ти фи ка ци ји кон вен ци је о не за ста-
ре ва њу рат них зло чи на и зло чи на про тив чо веч но сти: “Ра ти фи ку је 
се Кон вен ци ја о не за ста ре ва њу рат них зло чи на и зло чи на про тив 
чо ве чан ства, усво је на 26. но вем бра 1968. го ди не у Њу јор ку, у ори-
ги на лу на ен гле ском, фран цу ском, ки не ском, ру ском и шпан ском 
је зи ку.”10)

У исто риј ском сми слу се о зло чи ни ма про тив чо веч но сти го-
во ри ло и пре су ђе ња у Нир нбер гу, али ви ше у јед ном мо рал ном и 

9) Об ра до вић, К., Ша хо вић, М., Де спот, М., Ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во - Раз вој, 
при ме на, санк ци је, Бе о град, 2002, стр. 349.

10)  Слу жбе ни лист СФРЈ- Ме ђу на род ни уго во ри и дру ги спо ра зу ми, бр. 50/70.
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ме ђу на род но-по ли тич ком сми слу, при то ме се ука зи ва ло на зло чи-
не учи ње не од стра не су прот не стра не, од но сно рат ног про тив ни-
ка. 

Та ко се на при мер, у из ја ви вла да Ве ли ке Бри та ни је, Фран-
цу ске, Ру си је о ма са кру Јер ме на од стра не Тур ске то ком 1915. го-
ди не, го во ри о “зло чи ну про тив чо веч но сти и ци ви ли за ци је”,ма да 
је овај те жак зло чин од мах по сле за вр шет ка и свет ског ра та, пре-
стао да бри не са ве зни ке и рат не по бед ни ке јер им ни је у по ли тич-
ком сми слу од го ва ра ло, али је пр во бит но по сто ја ла иде ја да се од-
го вор ни ма су ди.

У ли те ра ту ри, се че сто мо гу уочи ти кон фу зни ста во ви о при-
ро ди зло чи на про тив чо веч но сти, где не ки ауто ри свр ста ва ју и пот-
пу но дру га кри вич на де ла, или ко ри сте уоп ште не, ла ич ке фор му ла-
ци је, па се на во ди: пре ма пре те жном схва та њу као зло чин про тив 
чо веч но сти ва же по себ но зло чин ге но ци да, му че ња, ра сна дис кри-
ми на ци ја, ис тре бље ње, де пор та ци ја, по ро бља ва ње, си ло ва ње.

Зло чи ном про тив чо веч но сти се об у хва та кри вич но прав на 
за шти та чи та вог ни за вред но сти, ко ји се сма тра ју те мељ ним до-
бри ма чо ве чан ства као це ли не, тј. низ пра ва ко ја се по вре ђу ју, не-
ги ра ју рад ња ма ко је пред ста вља ју об ли ке из вр ше ња зло чи на про-
тив чо веч но сти (пра во на жи вот, те ле сни и ду шев ни ин те гри тет, 
лич на сло бо да...) пред ста вља ју основ на људ ска пра ва га ран то ва на 
си сте мом ме ђу на род но прав них про пи са. 

Зло чин про тив чо веч но сти се сма тра “ма сов ним зло чи ном”, 
ко ји се чи ни про тив ци вил ног ста нов ни штва, а на пр вом ме сту об-
у хва та ју уби ства це лих гру па љу ди, што та ко ђе пред ста вља ка рак-
те ри сти ку ге но ци да. Раз ли ка из ме ђу ге но ци да и зло чи на про тив 
чо веч но сти се те ме љи на (не)по сто ја њу по себ не ге но цид не на ме-
ре код учи ни о ца, од но сно ли ца ко је је пре у зе ло од ре ђе ну рад њу. 
Уко ли ко не по сто ји ге но цид на на ме ра ра ди ће се о зло чи ну про тив 
чо веч но сти, а на рав но уз ис пу ње ње оста лих ка рак те ри сти ка кон-
крет не ин кри ми ни са не рад ње.

При ли ком кон крет ног до ка зног по ступ ка,  при ме ни ће се и 
прин цип in du bio pro reo и то та ко да ће од ре ђе на рад ња ко ја пред-
ста вља рад њу из вр ше ња зло чи на про тив чо веч но сти, пред ста вља-
ти рад њу из вр ше ња не са мо ка да се не мо же до ка за ти по сто ја ње 
ге но цид не на ме ре код учи ни о ца, већ и он да ка да је та кво до ка зи-
ва ње у све тлу рас по ло жи вих до ка за са свим не из ве сно. При том се 
по ла зи од чи ње ни це да је ге но цид те же кри вич но де ло од зло чи на 
про тив чо веч но сти.
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Сма тра се, да је до ка зи ва ње “уни шта вач ке на ме ре” код зло-
чи на ге но ци да у прак си скоп ча но са из ра зи тим те шко ћа ма, а по 
ме ђу на род но прав ној те о ри ји од ре ђе не ин ди ци је у том по гле ду 
се од но се на број жр та ва, из бор жр та ва на осно ву њи хо ве груп не 
при пад но сти, а та ко ђе и не ке рад ње ко је не пред ста вља ју део би ћа 
кри вич ног де ла, као што је уни ште ње кул тур них спо ме ни ка, ре ли-
ги о зних ме ста, ку ћа мо гу да бу ду ин ди ци је за по сто ја ње ге но цид не 
на ме ре.11) На раз вој кон цеп ци је о зло чи ну про тив чо веч но сти су 
пре суд но ути ца ле иде је о основ ним људ ским пра ви ма, при че му 
је ме ђу на род но пра во раз ви ја ло раз ли чи те док три не да би за шти-
ти ло спе ци фич не гру пе љу ди: ро бо ве, ма њи не, стран це, уче сни ке 
у ра ту..

Је дан од из ра за те ме ђу на род не те жње ка за шти ти нај ва жни-
јих људ ских пра ва, а по себ но спе ци фич не гру пе љу ди, чи ји по је-
дин ци мо гу би ти жр тве, је сте и ин кри ми ни са ње од ре ђе них об ли ка 
по на ша ња, ко ји пред ста вља ју еле мен те зло чи на про тив чо веч но-
сти.

У ства ри, све вред но сти за шти ће не кри вич ним пра вом су по 
пра ви лу ху ма ног ка рак те ра, тј. у крај њој ли ни ји увек има ју зна ча ја 
за чо ве ка, ко је је из вр ше њем овог кри вич ног де ла по вре ђе но или 
угро же но.

За ни мљи во је да не ка на ци о нал на за ко но дав ства, ду го ни су 
има ла по себ но фор му ли са не зло чи не про тив чо веч но сти, јер мно-
ге од рад њи из вр ше ња кри вич ног де ла зло чин про тив чо веч но сти 
мо гу би ти под ве де на под од ре ђе на кри вич на де ла, ко ја по сто је у 
по зи тив ним кри вич но прав ним про пи си ма. При мер за по сто ја ње 
прав не пра зни не у по гле ду зло чи на про тив чо веч но сти је био у 
Фран цу ској у слу ча ју Paul To u vi er, ко ји је био шеф по ли ци је у јед-
ном фран цу ском ре ги о ну то ком не мач ке оку па ци је, те у од су ству 
био осу ђен на смрт ну ка зну, ко ја је ка сни је пре и на че на у ка зну од 
30 го ди на, али је до шло до ви ше го ди шњих по ку ша ја да он ипак бу-
де осу ђен за сво је уче шће у уби ству се дам Је вре ја.

У пр вој од лу ци Ка са ци о ни суд је из нео став да ни је над ле-
жан у по гле ду зло чи на про тив чо веч но сти, да би на кон ула га ња 
од ре ђе них прав них сред ства ипак при хва тио над ле жност, али је ту-
жи ла штво из не ло став да се не ра ди о зло чи ну про тив чо веч но сти 
јер је он био слу жбе ник по ли ци је у са ста ву вла де из Ви ши ја, и ни је 
био ди рект но део на ци стич ких сна га, јер се пре ма овом ста ву са-

11)  Зло чин ге но ци да је на но сио пат њу чи та вом чо ве чан ству, зло чин ге но ци да де фи ни сан је 
Кон вен ци јом о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да из 1948. го ди не.
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мо на при пад ни ке ових сна га од но си мо гућ ност да из вр ше зло чин 
про тив чо веч но сти.

Иако су по сто ја ли до ка зи да је To u vi er сво је жр тве из дво јио 
ис кљу чи во на осно ву њи хо ве је вреј ске при пад но сти, и да је био 
члан по ли ци је ко ја је де ло ва ла ра ди бор бе про тив је вре ја.

Ов де је сва ка ко био про блем што фран цу ске вла сти ни су 
би ле у пот пу но сти спрем не да сво јим др жа вља ни ма су де за та ква 
кри вич на де ла, а по сто јао је и исто риј ски про блем са пра вом уло-
гом вла де из Ви ши ја.

Зло чи ном про тив чо веч но сти се у сми слу од ред ба чл. 7 Рим-
ског ста ту та сма тра би ло ко ја од ви ше ал тер на тив но озна че них 
рад њи би ло да је пред у зе та као део ши рег или си сте мат ског на па да 
упе ре но про тив ци вил ног ста нов ни штва. Рад ње из вр ше ња кри вич-
ног де ла зло чин про тив чо веч но сти су ка зу и стич ки фор му ли са не:

1. Уби ство 
2. Ис тре бље ње 
3. По ро бља ва ње;
4. Де пор та ци ја или при нуд но пре ме шта ње ста нов ни штва;
5. За тва ра ње или дру ги об ли ци ли ша ва ња фи зич ке сло бо-

де, ко ји су пре у зе ти уз кр ше ње основ них пра ви ла ме ђу-
на род ног пра ва;

6. Му че ње
7. Си ло ва ње, сек су ал но по ро бља ва ње, при си ља ва ње на 

про сти ту и са ње, на сил на труд но ћа, при нуд на сте ри ли за-
ци ја или би ло ко ји дру ги об лик сек су ал ног на си ља ко је 
је слич не при ро де;

8. Го ње ње би ло ко је гру пе ко ја се мо же иден ти фи ко ва ти на 
по ли тич кој, ет нич кој, ра сној, на ци о нал ној, род ној или 
кул тур ној осно ви, или на дру гој осно ви ко ја је уни вер-
зал но при зна та као не до пу сти ва од стра не ме ђу на род ног 
пра ва, а у ве зи са би ло ко јим ак том на ко ји се упу ћу је у 
овој од ред би Рим ског ста ту та и у окви ру над ле жно сти 
Су да;

9. На си лан не ста нак ли ца 
10. Зло чин апарт хеј да 
11. Дру ги не ху ма ни ак ти ко ји има ју сли чан ка рак тер, а ко-

ји ма се на мер но про у зро ку ју те шке пат ње или озбиљ не 
те ле сне по вре де или оште ће ња ду шев ног здра вља12).

12)  Кре ћа, М., Ме ђу на род но јав но пра во, Бе о град, 2010, стр. 624.
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Па сив ни су бјект би ло ко је од на ве де не рад ње је чо век, ко ји 
је ци вил, а уко ли ко би не ка од рад њи би ла из вр ше на пре ма не ком 
од ору жа них фор ма ци ја, ра ди ло би се о рат ном зло чи ну, уко ли ко је 
та рад ња исто вре ме но и објек тив но, рад ња рат ног зло чи на. Зло чин 
про тив чо веч но сти се мо же из вр ши ти и за вре ме ра та и за вре ме 
ми ра.

ПОДЕЛАИЗВРШЕЊАЗЛОЧИ-
НАПРОТИВЧОВЕЧНОСТИ

1. Пре ма на чи ну из вр ше ња: 
– об ли ци ко ји су деф. по сле дич ком рад њом, тј. ко ја мо-

ра има ти од ре ђе ну кри вич но прав ну по сле ди цу: уби ство, 
му че ње, по ро бља ва ње..

– об ли ци ко ји се деф. по сле дич ком рад њом али исто вре-
ме но има блан кет ни ка рак тер: за тва ра ње, дру ги об ли ци 
ли ша ва ња фи зич ке сло бо де.. 

– об ли ци ко ји су деф. рад ња ма ко је ни су по сле дич не али 
иза зи ва ју од ре ђе не фак тич ке по сле ди це: си ло ва ње, про-
сти ту и са ње..

2. Пре ма објек ту кри вич но прав не за шти те: 
– об ли ци ко ји се од но се на те ло и жи вот чо ве ка: уби ство, 

му че ње..
– об ли ци ко ји се од но се на чо ве ко ву сло бо ду: по ро бља ва-

ње, де пор та ци ја..
– об ли ци ко ји се од но се на пол ни ин те гри тет чо ве ка и ње-

го ву сек су ал ну сло бо ду: си ло ва ње, на сил на труд но ћа, 
при си ља ва ње на про сти ту и са ње..

– ме шо ви ти об ли ци: го ње ње би ло ко је гру пе ко ја се мо-
же ин де ти фи ко ва ти на по ли тич кој, ра сној, на ци о нал ној, 
кул тур ној осно ви, зло чин апарт хеј да…

За јед нич ко за све ва ри јан те из вр ше ња зло чи на про тив чо веч-
но сти је са др жан у обе леж ји ма кри вич них де ла “да је де ло учи ње но 
у окви ру ши рег или си стем ског на па да усме ре ног про тив ци вил ног 
ста нов ни штва” а при том се тра жи да уми шљај учи ни о ца об у хва-
та свест о то ме и то на сл. на чин: “учи ни лац је знао да је ње го во 
по на ша ње део ши ро ког или си стем ског на па да усме ре ног про тив 
ци вил ног ста нов ни штва”. Из овог про из и ла зи да се стан дард ним 
еле мен том под ра зу ме ва ин те лек ту ал ни еле ме нат-уми шљај, што 
зна чи да је имао свест о тој рад њи, а при том се не зах те ва ди рект-
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но да је то и хтео, али се зах те ва да је имао на ме ру да ње го ва рад ња 
бу де део тог ши рег или си стем ског на па да. Сто га, ка да се до ка зу-
је су бјек тив ни еле ме нат зло чи на про тив чо веч но сти мо ра се би ти 
усме рен на три тач ке:

1. На ме ра учи ни о ца да до при не се од ре ђе ном ре зу ла ту;
2. Ка да оп ту же ни ни је сам не по сред но про у зро ко вао не ху-

ма ни акт, до вољ но да је био све стан да је ње го ва рад ња 
мо гла да до при не се озбиљ не по сле ди це жр тве;

3. Ли це мо ра би ти све сно ве зе из ме ђу сво је рад ње и по ли-
ти ке ко ја се во ди;

ПОЈЕДИНИОБЛИЦИ
ЗЛОЧИНАПРОТИВЧОВЕЧНОСТИ

По је ди ни об ли ци зло чи на про тив чо веч но сти пред ста вља ју 
објек тив не еле мен те овог кри вич ног де ла.13) Од ре ђе не пре ма вр-
ста ма рад њи, као и пре ма па сив ном су бјек ту, од но сно за шти ће ном 
до бру ко је се кон крет ном рад њом по вре ђу је.

– Уби ство као ва ри јан та из вр ше ња овог кри вич ног де ла 
у објек тив ном сми слу под ра зу ме ва уми шљај но ли ше-
ње жи во та чо ве ка, на би ло ко ји на чин, би ло ко јим сред-
ством, усло ви ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни да би по сто ја-
ло уби ство као об лик зло чи на про тив чо веч но сти су: да 
се ра ди о ли ша ва њу жи во та чо ве ка у окви ру ши рег или 
си стем ског на па да про тив ци вил ног ста нов ни штва, а да 
учи ни лац има свест да је ње го ва рад ња део тог на па да, и 
нео п ход но је да код учи ни о ца не по сто ји ге но цид на на-
ме ра у од но су на па сив ног су бјек та.

– Ис тре бље ње об у хва та сле де ће оп ште еле мен те: оп ту же-
ни или ње го ви пот чи ње ни су уче ство ва ли у уби ја њу по-
и ме нич но од ре ђе них ли ца, чи ње ње или про пу шта ње је 
би ло про тив прав но и уми шљај но, про тив прав но чи ње-
ње и про пу шта ње мо ра би ти део си стем ског на па да, на-
пад мо ра би ти усме рен про тив ци вил ног ста нов ни штва, 
али је нео п ход но да по ред ових оп штих усло ва по сто је 
до ка зи да је део по пу ла ци је био ме та и да су ње ни при-
пад ни ци би ли уби је ни, а ко ји су сра чу на то тре ба ли да 
до ве ду до уни ште ња од ре ђе ног број ча ног зна чај ног де-
ла ста нов ни штва. У из вор ном сми слу ис тре бље ње зна чи 

13) Као ка рак те ри сти ке овог зло чи на мо гу се на ве сти не ху ма но сти ко је про у зро ку ју пат њу 
ци вил ног ста нов ни штва, и да су   део рас про стра ње ног и си сте мат ског на па да.
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уни ште ње љу ди, од но сно де ла по пу ла ци је али без ге-
но цид не на ме ре нпр. уни ште ње при пад ни ка не ке дру ге 
спе ци фи ко ва не гру пе, а не оних ко је су об у хва ће не де-
фи ни ци јом ге но ци да.

– Роп ство, по ро бља ва ње и др жа ње у по ло жај роп ства под-
ра зу ме ва да учи ни лац ко ри сти јед но од овла шће ња ко ја 
про из и ла зе из пра ва сво ји не над јед ном или ви ше осо ба: 
ку по ви на, про да ја осо ба или на сли чан на чин ус кра ће ње 
сло бо де, по пут из но ше ња по ну де за за кљу че ње уго во ра, 
пре го ва ра ња око це не и слич но.

– Де пор та ци ја под ра зу ме ва при ну ду упо тре бом си ле, 
прет ње или дру гих при нуд них ме ра, по је ди ног ли ца или 
гру пе ста нов ни штва, да на пу сте сво је ме сто бо рав ка, те 
да жи ве та мо где им се од ре ди, де пор та ци ја се жар гон-
ски мо же све сти на ет нич ко чи шће ње (уко ли ко је усме-
ре на на од ре ђе ну ет нич ку гру пу), бит но је да се вр ши 
као део си стем ског на па да усме ре ног про тив ци вил ног 
ста нов ни штва, и да учи ни лац има су бјек тив ни од нос у 
по гле ду тог на па да.14) 

– За тва ра ње или дру ги об ли ци ли ша ва ња фи зич ке сло бо-
де, ко ји су пред у зе ти уз кр ше ње основ них пра ви ла ме-
ђу на род ног пра ва пред ста вља ју об лик зло чи на про тив 
чо веч но сти. По треб но је да учи ни лац про тив прав но за-
тво ри јед но или ви ше ли ца или им на дру ги на чин оду-
зме лич ну сло бо ду, а при том се зах те ва и по се бан услов 
да је те жи на из вр ше ња та ква да се на тај на чин кр ше 
основ на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, из че га про из и ла-
зи да ће се са мо те жи об ли ци од у зи ма ња лич не сло бо де 
пред ста вља ти зло чин про тив чо веч но сти15).

– Му че ње пред ста вља на мер но на но ше ње пат ње чо ве ку 
при ме ном од го ва ра ју ћих пси хич ких или фи зич ких сред-
ста ва или на чи на, од но сно њи хо вом ком би на ци јом. Циљ 
је да се жр тви на не су фи зич ке или пси хич ке пат ње, те да 
се про у зро ку је осе ћај бо ла,  те ле сне по вре де и оште ће-
ња здра вља ко ја услед то га на сту па ју, с то га по ред стан-
дард них усло ва ко ји се од но се на ка рак те ри сти ке на па да 
про тив ци вил ног ста нов ни штва, зах те ва ју се и сле де ћи 

14) Еле мен ти ко ји мо ра ју да бу ду ис пу ње ни  да би по сто ја ла де пор та ци ја су: про тив прав-
ност де пор та ци је, да је су бјект при нуд но про те ран, да по сто ји прет ход ни ле га лан бо ра-
вак па сив ног су бјек та на од ре ђе ном под ру чи ју и еле мент уми шља ја.

15) Шку лић, М., Ме ђу на род ни кри вич ни суд - Над ле жност и по сту пак, Бе о град, 2005, стр. 
254.
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усло ви: учи ни лац је па сив ном су бјек ту на нео те жак бол 
и пат њу, или од у зео сло бо ду и они се на ла зе под ње го-
вом вла шћу и да та кав бол или пат ња ни су про ис те кли 
из за кон ских ка зни.

– На си лан не ста нак ли ца као ва ри јан та зло чи на про тив 
чо веч но сти, се нај ви ше ра ди о от ми ци од ре ђе ног ли ца, 
где се у ства ри ра ди о јед ној вр сти др жав ног зло чи на 
ко ји се огле да не са мо у то ме што по ли циј ске, па ра вој не 
сна ге, ко је је ре жим ор га ни зо вао, про тив за ко ни то и по 
пра ви лу тај но ли ша ва ју сло бо де осо бе ко је ре жим тре ти-
ра као сво је про тив ни ке, по том се др жав ни апа рат тру ди 
да не ста нак не ги ра или при кри ва прав да ју ћи то на чи ном 
њи хо вог жи во та. Те ло оте тих па уби је них љу ди су тај но 
са хра њи ва на на не до ступ ним ло ка ци ја ма или уни шта ва-
на на дру ге на чи не. Усло ви за из вр ше ње овог кри вич ног 
де ла под ра зу ме ва: раз не об ли ке хап ше ња, при тва ра ња 
или оти ма ње јед ног или ви ше ли ца, об ли ци не ги ра ња да 
је до шло до ли ша ва ња сло бо де, нео п ход но је да учи ни-
лац има свест да би хап ше ње, от ми ца би ли про пра ће-
ни од би ја њем при зна ња да је ли цу од у зе та сло бо да, да 
учи ни лац има на ме ру да ли цу ли ше ном сло бо де ус кра ти 
прав ну за шти ту то ком ду жег вре мен ског пе ри о да, да је 
хап ше ње, от ми ца би ло из вр ше но од стра не др жав не или 
по ли тич ке ор га ни за ци је и да је не ги ра ње до шло од стра-
не др жав них или по ли тич ких ор га ни за ци ја.

– Сек су ал но на си ље има сво је по себ не об ли ке у eg sem pli 
ca u sa: си ло ва ње, сек су ал но роп ство, при нуд на про сти ту-
ци ја, при сил на труд но ћа, при сил на сте ри ли за ци ја и др. 
об ли ци сек су ал ног на си ља.

– Го ње ње би ло ко је гру пе ко ја се мо же иден ти фи ко ва ти 
на по ли тич кој, ра сној, кул тур ној, на ци о нал ној, род ној 
осно ви ко ји је уни вер зал но при знат као не до пу стив од 
стра не ме ђу на род ног пра ва, а у ве зи са би ло ко јим ак том 
на ко ји се упу ћу је у овој од ред би Рим ског ста ту та.

У обе леж ји ма кри вич них де ла се на во де сл. еле мен ти овог 
об ли ка зло чи на про тив чо веч но сти:

– на чин од у зи ма ња основ них људ ских пра ва, и то гру бо и 
су прот но ме ђу на род ном пра ву

– кри те ри јум из бо ра жр та ва, ко ји се од но си на то да из-
бор па сив ног су бјек та бу де за то што при па да од ре ђе ној 
гру пи, тј. на по ли тич кој, ра сној, на ци о нал ној, ет нич кој 
осно ви.
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– да по сто ји по ве за ност из ме ђу из бо ра па сив ног су бјек та 
од ре ђе ној гру пи и не ког дру гог об ли ка зло чи на про тив 
чо веч но сти

– Апарт хејд је је дан об лик др жав ног кри ми на ли те та, ко ји 
се сво ди на за кон ско ства ра ње раз ли чи тог прав ног по-
ло жа ја за љу де у од ре ђе ној др жа ви, на те ме љу основ-
ног кри те ри ју ма њи хо ве при пад но сти од но сно ра сног 
или на ци о нал ног по ре кла.16) Нео п ход ни усло ви су: да 
је учи ни лац не ко не чо веч но де ло учи нио про тив јед ног 
или ви ше ли ца али кроз пре ци зи ра ње да се ра ди о зло-
чи ну про тив чо веч но сти, да се рад ња пре ду зме у окви ру 
ин сти ту ци о на ли зо ва ног ре жи ма си стем ског угње та ва ња 
јед не ра сне гру пе од стра не дру ге, да је учи ни лац све-
стан свих ствар них окол но сти ко је од ре ђу ју рад њу ње го-
вог де ла, и да има на ме ру да сво јим по сто ја њем одр жа ва 
си стем апарт хеј да.

ДОМАЋЕЗАКОНОДАВСТВО

Зло чин про тив чо веч но сти је пред ви ђен као по је ди нач но 
кри вич но де ло Кри вич ним за ко ном Ре пу бли ке Ср би је ко ји је по-
чео да се при ме њу је од 01. ја ну а ра 2006. го ди не.

У чла ну 371. Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђе-
но је да ко кр ши пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, у окви ру ши рег или 
си стем ског на па да усме рен про тив ци вил ног ста нов ни штва, на ре-
ди: уби ства, ста вља ње ци вил ног ста нов ни штва или ње го вог де ла у 
та кве жи вот не усло ве ко ји во де њи хо вом пот пу ном или де ли мич-
ном ис тре бље њу, по ро бља ва ње, при нуд но пре се ља ва ње, му че ње, 
си ло ва ње, при ну ђи ва ње на про сти ту ци ју, при си ља ва ње на труд но-
ћу или сте ри ли са ње ра ди про ме не ет нич ког са ста ва ста нов ни штва, 
про га ња ње, про те ри ва ње на по ли тич кој, ра сној, на ци о нал ној, кул-
тур ној или пол ној осно ви, за тва ра ње или от ми ца ли ца без да ва-
ње ин фор ма ци ја о то ме ка ко би им се ус кра ти ла прав на за шти та, 
угње та ва ње ра сне гру пе или ус по ста вља ње до ми на ци је јед не та кве 
гру пе над дру гом, или дру ги не ху ма ни по ступ ци ко ји ма се на мер но 
про у зро ку ју те шке пат ње или озбиљ но угро жа ва здра вље, ко из вр-
ши не ко од на ве де них де ла, ка зни ће се за тво ром нај ма ње пет го ди-
на или за тво ром од три де сет до че тр де сет го ди на17).

16)  Као ме ђу на род но кри вич но де ло Апарт хејд се ве зу је за слу чај у Ју жно а фрич кој Ре пу-
бли ци.

17)  Си мић, И., Ко мен тар КЗ, Бе о град, 2005, стр. 261.
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Опис би ћа овог кри вич ног де ла у Кри вич ном за ко ну Ре пу-
бли ке Ср би је по ка зу је да је за ко но да вац при хва тио при ступ 
ис ка зан у Ста ту ти ма МКТЈ и МКТР ка да је у пи та њу де фи ни-
са ње кри вич ног де ла зло чи на про тив чо веч но сти.

* 
*  *

Сма тра мо да је де фи ни са њем и уво ђе њем пој ма кри вич но 
де ло про тив чо веч но сти као де ло ко је је пред ви ђе но Рим ским ста-
ту том, сва ка ко ве ли ки на пре дак ка оства ри ва њу иде је прав де и от-
кри ва њу исти не у мно гим зло чи ни ма ко ји су то ком исто ри је из вр-
ше ни, а ко ји и да нас по га ђа ју људ ско чо ве чан ство.

Ме ђу тим, по сто ја ње Ме ђу на род ног кри вич ног су да и ус по-
ста вља ње ње го ве над ле жно сти за ово кри вич но де ло, не зна чи да 
је оства рен циљ ко ји се же лео по сти ћи уво ђе њем овог кри вич ног 
де ла у на ци о нал не за ко не и мно ге кон вен ци је. 

Све до ци смо мно гих не пра вед них су ђе ња и ра то ва ко ји се и 
дан да нас во де, а ко ји оме та ју на пре до ва њу прав де у “ тран зи ци ји” 
и угро жа ва ју људ ску ег зи стен ци ју, јер се увек нео сно ва но во де. 

На ше је ми шље ње да је ве ли ка коч ни ца ка те жњи оства ри-
ва ња свр хе ка жња ва ња овог кри вич ног де ла, то што мно ге моћ не и 
ути цај не др жа ве у сва ком по гле ду, не же ле да се го не и ка зне њи хо-
ви др жа вља ни ко ји су по чи ни ли ово кри вич но де ло, пред стра ним 
су дом, а са дру ге стра не има мо ма ње и сла бо раз ви је не зе мље као 
што је на ша, ко је под при ти ском ЕУ јед но став но мо ра ју да по пу сте 
и пре да ју сво је др жа вља не као на вод не “по чи ни о це” овог кри вич-
ног де ла.

Раз ли ка ко ја по сто ји из ме ђу раз ви је них и сла бо раз ви је них 
зе ма ља, ће увек олак ша ти “моћ ни ци ма“ да вр ше дис кри ми на ци је и 
под ре ђи ва ње, што не ће мо ћи та ко ла ко да се пре ва зи ђе и да не ста-
не, а то упра во омо гу ћа ва та квим зе мља ма спро во ђе ње сво је лич не 
по ли ти ке и во ђе ње ра то ва у сво ју ко рист, а не омо гу ћа ва да се од-
го вор ним ли ци ма су ди за кри вич на де ла пред ви ђе на Рим ским ста-
ту том, ме ђу ко ји ма је и кри вич но де ло зло чин про тив чо веч но сти.
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MarijaStojanovic,MarkoAndjelkovicSlijepcevic

CRIMESAGAINSTHUMANITY

Summary
The exi sten ce and de fi ning of the cri mes aga inst hu ma nity is of 

gre at im por tan ce to in ter na ti o nal law and its de ve lop ment, and for the 
in ter na ti o nal cri mi nal co urt, that pro se cu te and jud ge for this cri me. 

What is of gre at in flu en ce, which re fers to this cri me, is the cri-
mi nal-le gal pro tec tion of a ran ge of va lu es,   that are fun da men tal go ods 
of man kind, and that sho uld al ways be pro tec ted, and this in clu des the 
right to li fe, li berty and nu me ro us ot her go ods. 

Cri mes aga inst hu ma nity are con si de red “mass cri mes” that are 
ma de aga inst ci vi lian po pu la tion, and in the first pla ce in clu de the mur-
der of en ti re gro ups of pe o ple, whe re they at tack the com mon hu man 
va lu es   that are im por tant for all man kind. 

A ma jor step was ma de adop tion of the Ro me Sta tu te, which con-
ta ins the stan dards by which the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt was esta-
blis hed, and who se su bject mat ter ju ris dic tion in clu des this cri me. 

On the ot her hand, many na ti o nal le gi sla ti ons ha ve not long had 
a spe cial for mu la tion of cri mes aga inst hu ma nity, alt ho ugh ac cor ding to 
the ge ne ral ru les, ma jo rity of the se ac ti ons that be longs to the forms of 
the cri me aga inst hu ma nity, co uld be sub su med un der cer tain cri me in 
ap pli ca ble cri mi nal laws. 

In our co un try gre at pro gress was ma de by in clu sion of this cri-
me in to the na ti o nal cri mi nal le gi sla tion, and pre scri bing pe nal ti es for 
this cri me. 

It can be said to exist and the ne ga ti ve si de, when it co mes to pro-
se cu tion and pu nis hment of this cri me, as we ha ve seen many abu ses 
and ma ni pu la tion by sta tes that are trying and how they ma na ge to esca-
pe re spon si bi lity for this cri me, and they want to ex tra di te the ir ci ti zens 
to the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt. 

Whi le on the ot her hand the re are co un tri es which, be ca u se of 
its lo ca tion and po or eco no mic, and fi nan cial sta te, can not re sist the 
pro se cu tion of the ir ci ti zens alt ho ugh it ra i ses a big qu e sti on for the ir 
re spon si bi lity. 

What we can stri ve to ac hi e ve the ul ti ma te goal, which is the 
truth and pu nis hment of all tho se who com mit this cri me, is to di sap pe-
ar the de ep dif fe ren ces that exist in the eco no mic, fi nan cial and po li ti cal 
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terms bet we en co un tri es, and to equ ally pu nish per pe tra tors re gar dless 
of which ci ti zens they are or what po li ti cal in flu en ce they ha ve.
Keywords: cri mes aga inst hu ma nity, in ter na ti o nal cri mi nal law, in ter na ti o nal 

cri mi nal co urt.
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Resume

The con cept of in ter na ti o nal cri mi nal law is not yet suf fi ci ently 
de fi ned and de ter mi ned, as we talk abo ut a num ber of dif fe rent un der-
stan dings of this term.

The im por tant fact is that the re are still sci en tists in in ter na ti o nal 
cri mi nal law who are not cri mi nal lawyers, which is cer ta inly a mi sta ke 
that af fects the work of the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt.

We be li e ve that by de fi ning and in tro du cing the con cept of cri me 
aga inst hu ma nity as an act which is pro vi ded in the Ro me Sta tu te, is 
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cer ta inly a ma jor advan ce to wards the re a li za tion of ide as of ju sti ce and 
re ve a ling the truth in many of the cri mes com mit ted thro ug ho ut hi story, 
and which still af flict the hu man man kind.

Ho we ver, the exi sten ce of the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt and 
esta blis hment of its ju ris dic tion for this cri me, do es not mean it has 
ac hi e ved the ob jec ti ve to be ac hi e ved by the in tro duc tion of cri mi nal 
of fen ses in many na ti o nal laws and con ven ti ons.

We ha ve wit nes sed many unjust tri als and wars, which hin der the 
pro gress of ju sti ce in “tran si tion” and thre a ten hu man exi sten ce as they 
are un re a so nably fo ught.

In our opi nion the drag to the aspi ra ti ons of ac hi e ving the pur-
po se of pu nis hment of this cri me, is that many po wer ful and in flu en tial 
co un tri es in every re spect, do not want to pro se cu te and pu nish the ir 
ci ti zens who ha ve com mit ted this cri me, be fo re a fo re ign co urt, and 
on the ot her hand, we ha ve less and un der de ve lo ped co un try li ke ours, 
which, un der pres su re from the EU, simply ha ve to gi ve in and sur ren-
der the ir na ti o nals as al le ged “per pe tra tors” of this cri me.

* Овај рад је примљен 12. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.


	SPM-1-2012- 3 april.pdf
	spm1-0-000sadr
	spm-I-1-1


