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ОДГОВОРНОСТ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ 
ЗЛОЧИНЕ У СВЕТЛУ ПРАКСЕ 

ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

Са же так
Mеђународно кри вич но пра во као си стем прав них про пи са 

са др жа них у ак ти ма ме ђу на род не за јед ни це, али и у на ци о нал ном 
(ин тер ном) кри вич ном за ко но дав ству по је ди них др жа ва пред ви-
ђа кри вич ну од го вор ност и ка жњи вост за ве ћи број ме ђу на род них 
кри вич них де ла. То су де ла ко ји ма се кр ше рат ни за ко ни и оби ча-
ји ра та (ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во) и ко ји ма се по вре ђу је 
или угро жа ва мир ме ђу на ро ди ма и без бед ност чо ве чан ства. За ова 
кри вич на де ла су у ме ђу на род ном, али и у на ци о нал ном кри вич-
ном пра ву про пи са не нај те же вр сте и ме ре ка зни ко је уоп ште по-
зна је кри вич но за ко но дав ство да нас. За учи ни о це ових кри вич них 
де ла у од ре ђе ним слу ча је ви ма је при мар на над ле жност ме ђу на род-
них суд ских (над на ци о нал них) ор га на као што je Ха шки три бу нал. 
У овом ра ду се ана ли зи ра ју по јам и ка рак те ри сти ке ме ђу на род них 
кри вич них де ла пред ви ђе них у Ста ту ту Ха шког три бу на ла.
Кључ не ре чи: ме ђу на род но кри вич но пра во, Ха шки три бу нал, кри вич на 

де ла, од го вор ност, ка зне

Увод

Не дав но се на вр ши ло две де це ни је по сто ја ња и ра да Ха шког 
три бу на ла ко ји је за све ово вре ме пре шао дуг пут од оспо ра ва ња, 
ка ко од ла ич ке, та ко и струч не јав но сти, до при хва та ња ње го ве пу-
не над ле жно сти и са рад ње са њим од стра не за ин те ре со ва них др-
жа ва, у пр вом ре ду Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је. 
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По след ње пре су де ко ји ма су из ре че не ду го го ди шње за твор-
ске ка зне ви со ким по ли тич ким (Ни ко ла Ша и но вић), вој ним (ге-
не рал Не бој ша Пав ко вић и ге не рал Вла ди мир Ла за ре вић) и по ли-
циј ским (ге не рал Вла сти мир Ђор ђе вић) функ ци о не ри ма по но во 
је ак ту е ли зо вао пи та ње  „пра вед но сти“ пред овим ме ђу на род ним 
суд ским ор га ном. У Схе ве нин ге ну – при твор ској је ди ни ци Ха шког 
три бу на ла оста ла су још два пред сед ни ка: Го ран Ха џић, пред сед-
ник Ре пу бли ке Срп ска Кра ји на и Ра до ван Ка ра џић, пред сед ник Ре-
пу бли ке Срп ске, ге не рал Рат ко Мла дић, ко ман дант Вој ске Ре пу-
бли ке Срп ске и ли дер опо зи ци о не по ли тич ке стран ке у Ре пу бли ци 
Ср би ји Во ји слав Ше шељ ко ји ма кри вич ни по ступ ци још увек ни су 
окон ча ни. 

За два де сет го ди на ра да пред Ха шким три бу на лом је оп ту-
же но укуп но 161 ли це и то: 110 ср ба, 34 хр ва та, 9 бо шња ка, 7 ал-
ба на ца и је дан ма ке до нац. Од укуп ног бро ја оп ту же них, до са да су 
осу ђе на 82 ли ца на укуп но 1.215 го ди ну за тво ра и то: 62 ср би на на 
974,5 го ди на за тво ра и пет до жи вот них ка зни, 12 хр ва та на 166 го-
ди на за тво ра, 5 бо шња ка на 43,5 го ди не за тво ра, два ал бан ца на 19 
го ди на за тво ра и је дан ма ке до нац на 12 го ди на за тво ра. Ка зна до-
жи вот ног за тво ра је из ре че на сле де ћим оп ту же ним ср би ма: Ста ни-
сла ву Га ли ћу, Ми ла ну Лу ки ћу, Ву ја ди ну По по ви ћу, Љу би ши Бе а ри 
и Здрав ку То ли ми ру. 

По ред то га, за вре ме су ђе ња (без окон ча ња кри вич ног по-
ступ ка) је умр ло не ко ли ко оп ту же них ли ца и то: Ђор ђе Ђу кић, 
Слав ко Док ма но вић, Мех мед Ала гић, Ми лан Ко ва че вић и Сло бо-
дан Ми ло ше вић, док је на из др жа ва њу из ре че не ка зне умр ло још 
че ти ри ли ца. Сви оп ту же ни пред овим три бу на лом су би ли му-
шкар ци, а са мо је јед на же на и то Би ља на Плав шић, бив ша пред-
сед ни ца Ре пу бли ке Срп ске ко ја се по сле на год не са Ту жи ла штвом 
2003. го ди не осу ђе на на 11 го ди на за тво ра.

Пред Три бу на лом су у то ку још три пр во сте пе на суд ска про-
це са и то: Го ра ну Ха џи ћу, бив шем пред сед ни ку Ре пу бли ке Срп ске 
кра ји не, Ра до ва ну Ка ра џи ћи, бив шем пред сед ни ку Ре пу бли ке Срп-
ске и Рат ку Мла ди ћу, бив шем ко ман дан ту глав ног шта ба Вој ске 
Ре пу бли ке Срп ске. 

Кра јем 2010. го ди не Са вет без бед но сти, ко ји је ина че сво јом 
Ре зо лу ци јом ма ја 1993. го ди не и осно вао Ха шки три бу нал, је од ре-
дио да се до 31. де цем бра 2014. го ди не мо ра ју окон ча ти сви за по че-
ти суд ски про це си, а на кон то га се не до вр ше ни по ступ ци пре но се 
на  „Ме ђу на род ни ре зи ду ал ни ме ха ни зам“ Ха шког три бу на ла, од-
но сно пре пу шта ју се по је ди ним на ци о нал ним пра во суд ним си сте-
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ми ма. До са да је усту пље но на ци о нал ном пра во су ђу све га је да на-
ест пред ме та и то су до ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни. 

МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА

У ме ђу на род ном кри вич ном пра ву1) ко је пред ста вља си стем 
прав них про пи са ко ји ма се утвр ђу је кри вич на од го вор ност и ка-
жњи вост за ме ђу на род на кри вич на де ла раз ли ку ју се две вр сте де-
ла. 

Пр ву гру пу чи не ме ђу на род на кри вич на де ла пред ви ђе на ме-
ђу на род ним прав ним ак ти ма. Ов де спа да ју: а) кри вич на де ла пред-
ви ђе на у Ста ту ту Ме ђу на род ног вој ног су да. То су кри вич на де ла 
са др жа на у Нир нбер шкој и То киј ској пре су ди, као и За ко ну број 
10. Кон трол ног са ве та за Не мач ку2): 1. зло чин про тив ми ра (члан 6. 
став 2. тач ка а.), 2. рат ни зло чин (члан 6. став 2. тач ка б.) и 3. зло-
чин про тив чо веч но сти (члан 6. став 2. тач ка ц.); б) кри вич на де ла 
пред ви ђе на у Ста ту ту Ха шког три бу на ла за бив шу СФР Ју го сла ви-
ју: 1. те шке по вре де Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не (члан 
2.), 2. кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња (члан 3.), 3. ге но цид (члан 
4.) и 4. зло чин про тив чо веч но сти (члан 5.); в) кри вич на де ла пред-
ви ђе на у Ста ту ту Ме ђу на род ног кри вич ног три бу на ла за Ру ан ду: 1. 
ге но цид (члан 2.), 2. зло чин про тив чо веч но сти (члан 3.) и 3. те шко 
кр ше ње чла на 3. Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не и Дру гог 
до пун ског про то ко ла из 1977. го ди не (члан 4.) и г) кри вич на де ла 
пред ви ђе на у Ста ту ту стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да (тзв. 
Рим ском Ста ту ту): 1. агре си ја (члан 5.), 2. ге но цид (члан 6.), 3. зло-
чин про тив чо веч но сти (члан 7.) и 4. рат ни зло чи ни (члан 8.)3).

Дру гу гру пу ме ђу на род них кри вич них де ла чи не она де ла 
ко ја су про пи са на од ред ба ма на ци о нал ног кри вич ног за ко но дав-
ства – у кон крет ном слу ча ју у Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср-
би је4) (КЗ РС) из 2005. го ди не. Ов де спа да ју кри вич на де ла ко ја су 
пред ви ђе на у гла ви три де сет че твр тој Кри вич ног за ко ни ка Ре пу-
бли ке Ср би је ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни ја сле де ћа де ла: 1. ге но-
цид (члан 370.), 2. зло чин про тив чо веч но сти (члан 371.), 3. рат ни 
зло чин про тив ци вил ног ста нов ни штва (члан 372.), 4. рат ни зло чин 

1) Д. Јо ва ше вић, Међународнокривичноправо, Ниш, 2011, стр. 78-79.

2) Љ. Пр ље та, Зло чин про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва, Бе о град, 1992, стр. 113-
116.

3) Б. Пе тро вић, Д. Јо ва ше вић, Међународнокривичноправо, Са ра је во, 2011, стр. 231-233.

4) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 85/2005. Ви ше: Д. Јо ва ше вић, Кри вич ни за ко-
ник Ре пу бли ке Ср би је са увод ним ко мен та ром, Бе о град, 2007.
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про тив ра ње ни ка и бо ле сни ка (члан 373.), 5. рат ни зло чин про тив 
рат них за ро бље ни ка (члан 374.) и 6. ор га ни зо ва ње и под сти ца ње 
на из вр ше ње ге но ци да и рат них зло чи на (члан 375.)5).

По ла зна тач ка је сте Ста тут пр вог ме ђу на род ног, над на ци о-
нал ног кри вич ног су да - Ме ђу на род ног вој ног су да у Нир нбер гу, 
ко ји је су дио од го вор ним ли ци ма за учи ње на те шка ме ђу на род на 
кри вич на де ла то ком Дру гог свет ског ра та

МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА 
ПРЕМА НИРНБЕРШКОМ ПРАВУ

Ста тут ме ђу на род ног вој ног су да6) усво јен на осно ву Лон дон-
ског спо ра зу ма са ве знич ких си ла 8. ав гу ста 1945. го ди не7) у чла ну 
6. од ре ђу је ме ђу на род на кри вич на де ла чи ји ће учи ни о ци као по-
је дин ци или као чла но ви ор га ни за ци је би ти су ђе ни од стра не овог 
су да. То су8): 1. зло чи ни про тив ми ра, 2. рат ни зло чи ни и 3. зло чи ни 
про тив чо веч но сти9). По ред не по сред них из вр ши ла ца ових ме ђу-
на род них кри вич них де ла (зло чи на), кри вич но су од го вор на и ли ца 
ко ја се ја вља ју у свој ству во ђе, ор га ни за то ра, под стре ка ча или дру-
гог са у че сни ка, а којa су учествовалa у са ста вља њу или из вр ше њу 
не ког за јед нич ког пла на или за ве ре ра ди из вр ше ња не ког од на пред 
на ве де них зло чи на. Ов де се, за пра во, ра ди о од го вор но сти и ка-
жња ва њу са у че сни ка за из вр ше на де ла по прин ци пу су бјек тив не 
ак це сор не кри вич не од го вор но сти10). 

Зло чин про тив ми ра (члан 6. став 2. тач ка а.) пред ста вља ме-
ђу на род но кри вич но де ло ко је се са сто ји у пла ни ра њу, при пре ма-
њу, за по чи ња њу или во ђе њу агре сор ског ра та или ра та ко јим се 
кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо ра зу ми или га ран ци је, као и у уче-
ство ва њу у не ком за јед нич ком пла ну или за ве ри за из вр ше ње не ког 
од ових де ла. Ов де се ра ди о кри вич ном де лу ко је је упра вље но 
про тив ме ђу на род ног ми ра, а ко јим се иза зи ва, пла ни ра, за по чи-
ње или во ди на па дач ки или агре сив ни рат (ко ји је ина че за бра њен 
од ред ба ма ме ђу на род ног рат ног пра ва - Бри јан-Ке ло го вим пак том 

5) В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2010, стр. 278-283.

6) Д. Ра ду ло вић, Међународнокривичноправо, Под го ри ца, 1999, стр. 114. 

7) Нирнбершкапресуда, Бе о град, 1948, стр. 13-19.

8) М. Меrle, LeprocesdeNurembergetlechatimentdescriminelsdeguеrre, Pa ris, 1949, str. 
56-71.

9) Љ. Пр ље та, Злочинпротивчовечностиимеђународногправа, оп. цит. стр. 35-46 .

10) W.М.A. Dijk, J.I. Ho vens,Arrestingwarcriminals, Ha gue, 2001, str. 56-78.
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или Па ри ским пак том из 1928. го ди не)11). Пре ма овој од ред би са-
мо стал но кри вич но де ло пред ста вља ју и при прем не рад ње, као и 
са мо за по чи ња ње (по ку шај) овог де ла.

Рат ни зло чи ни се мо гу од ре ди ти као на ро чи то те шке по вре-
де пра ви ла или оби ча ја ра та ко је су као та кво де ло од ре ђе не од-
го ва ра ју ћим ме ђу на род ним прав ним ак том. Та ко пре ма Ста ту ту 
Ме ђу на род ног вој ног су да (члан 6. став 2. тач ка б.), а по том и пре-
ма схва та њи ма са др жа ним у Нир нбер шкој пре су ди рат ни зло чи ни 
пред ста вља ју по вре де рат них за ко на и оби ча ја ра та ко је об у хва та ју 
(али се и не огра ни ча ва ју са мо на њих)12): 1. уби ство, зло ста вља ње 
или од во ђе ње на при нуд ни рад или на ко ји дру ги циљ ци вил ног 
ста нов ни штва оку пи ра не те ри то ри је или у оку пи ра ну те ри то ри ју, 
2. уби ство или зло ста вља ње рат них за ро бље ни ка или ли ца на мо-
ру, 3. уби ја ње та ла ца, 4. пљач ка ње јав не или при ват не имо ви не и 5. 
на мер но ра за ра ње гра до ва, ва ро ши или се ла или пу сто ше ње нео-
прав да но вој ним по тре ба ма13). 

Ов де се ра ди о де ли ма ко ји ма се кр ше од ред бе же нев ских и 
ха шких кон вен ци ја14), а ко ја су упра вље на пре ма ци вил ном, не бо-
рач ком ста нов ни штву оку пи ра не те ри то ри је (рат ни зло чин про тив 
ци вил ног ста нов ни штва) или пре ма рат ним за ро бље ни ци ма (рат ни 
зло чин про тив рат них за ро бље ни ка). Ин те ре сант но је да ову кри-
вич но прав ну за шти ту не ужи ва ју (из ри чи то на ве де ни) ра ње ни ци, 
бо ле сни ци, са ни тет ско или вер ско осо бље.

Зло чин про тив чо веч но сти15) (члан 6. став 2. тач ка ц.) је по 
пр ви пут де фи ни сан упра во Ста ту том Ме ђу на род ног вој ног су да. 
Ту спа да ју сле де ћи ак ти: 1. уби ства, 2. ис тре бље ње, 3. по ро бља ва-
ње, 4. де пор та ци ја и 5. оста ла не чо веч на де ла. За по сто ја ње зло чи-
на про тив чо веч но сти бит но је ис пу ње ње још два еле мен та. То су: 
1. да је рад ња из вр ше на про тив би ло ког ци вил ног ста нов ни штва и 
2. да се рад ња пред у зи ма у од ре ђе но вре ме - пре или за вре ме тра ја-

11) М. Ра дој ко вић, Ратимеђународноправо, Бе о град, 1947, стр. 41-49.

12) R.H. Jac kson, Thecasethenaziwarcriminals, New York, 1946, str. 18-32.

13) И. Јо си по вић, Ратнизлочини–приручникзапраћењесуђења, Оси јек, 2007, стр. 34-59.

14) А. Ne a ve, Nuremberg:особносвједочанствоосуђењуглавнимнацистичкимратнимзло-
чинцима1945-1946., За греб, 1980, стр. 54-89.

15) По че так ин кри ми на ци је зло чи на про тив чо веч но сти да ти ра из вре ме на Пр вог свет ског 
ра та као ре ак ци ја са ве знич ких си ла на зло чи не ко је су из вр ши ле тур ске вла сти у то ку 
1915. го ди не над Јер ме ни ма. Ве ли ка Бри та ни ја и цар ска Ру си ја су у за јед нич кој но ти оп-
ту жи ле Пор ту за  „зло чи не про тив чо веч но сти и ци ви ли за ци је“. На Вер сај ској ми ров ној 
кон фе рен ци ји је 1919. го ди не на ја вље но уста но вље ње ме ђу на род ног кри вич ног су да 
ко ји би, из ме ђу оста лог, био над ле жан и за  „кр ше ње за ко на чо веч но сти“. Тај пред лог је 
спре чен од стра не САД са образложeњем да још увек не ма утвр ђе них и уни вер зал них 
стан дар да чо веч но сти.
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ња ра та. При то ме се као зло чин про тив чо веч но сти сма тра и сва ко 
про га ња ње на по ли тич кој, ра сној или вер ској осно ви у из вр ше њу 
или у ве зи би ло ко јег зло чи на у над ле жно сти овог су да без об зи ра 
да ли се ти ме вр ше или не вр ше по вре де за ко на оне зе мље у ко јој 
су зло чи ни из вр ше ни16). Овим се кри вич ним де лом прак тич но це-
лим људ ским гру па ма (при пад ни ци ма по ли тич ке, ра сне или вер ске 
гру пе) оне мо гу ћа ва или оте жа ва жи вље ње, и то ка ко за вре ме ра та, 
та ко и пре ра та. Ово је би ло је ди но ме ђу на род но кри вич но де ло 
из над ле жно сти Ме ђу на род ног вој ног су да ко је се мо гло из вр ши ти 
не за ви сно од ра та или ору жа ног су ко ба17). 

Иста ме ђу на род на кри вич на де ла по зна је и За кон број 10. 
Кон трол ног са ве та за ка жња ва ње ли ца од го вор них за рат не зло чи-
не, зло чи не про тив ми ра и зло чи не про тив чо веч но сти у чла ну 2. с 
тим што по ред на ве де не три вр сте зло чи на по зна је и по себ но де ло 
ко је се са сто ји у са мом члан ству у зло чи нач кој гру пи или ор га ни за-
ци ји ко је су од стра не Ме ђу на род ног вој ног су да про гла ше не зло-
чи нач ким18). У ста ву 2. овог чла на За кон је из ри чи то од ре дио да се 
за ове зло чи не мо гу ка зни ти сле де ћа ли ца: 1. сва ко ли це без об зи ра 
на др жа вљан ство или свој ство у ко ме је де ла ло ако је би ло глав ни 
учи ни лац или са у че сник, 2. ли це ко је је на ре ди ло или под сти ца ло 
или се са гла си ло са из вр ше њем не ког од ових кри вич них де ла, 3. 
ли це ко је је би ло по ве за но са пла но ви ма или рад ња ма ко је су до ве-
ле до из вр ше ња не ког де ла, 4. ли це ко је је би ло члан ор га ни за ци је 
или гру пе за вр ше ње ових кри вич них де ла, 5. ли це ко је је има ло 
ви со ки по ли тич ки, гра ђан ски или вој ни по ло жај у Не мач кој или у 
не кој зе мљи ко ја је би ла њен са ве зник или за јед но са њом ра то ва-
ла или је би ла њен са те лит и 6. ли це ко је је има ло ви сок по ло жај 
у фи нан сиј ском, ин ду стриј ском или при вред ном жи во ту би ло ко је 
од тих зе ма ља.

МЕЂУНАРОДНА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРЕМА 
СТАТУТУ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА 

Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти Ор га ни за ци је ује ди ње них 
на ци ја број 827 од 25. ма ја 1993. го ди не усво јен је Ста тут Ме ђу на-
род ног три бу на ла за го ње ње ли ца од го вор них за озбиљ не по вре де 

16) 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. 176-180.

17) М. Co lin, Lecrimecontrel’humanité, Eres, 1996, str. 56-81.

18) Љ. Пр ље та, Злочинпротивчовечностиимеђународногправа, оп. цит. стр. 47-53.
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ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва из вр ше не на те ри то ри ји бив ше 
СФР Ју го сла ви је по чев од 1991. го ди не. Овај Ста тут (по знат као 
Ста тут  „Ха шког три бу на ла“) по зна је че ти ри вр сте ме ђу на род них 
кри вич них де ла. То су: 1. те шке по вре де Же нев ских кон вен ци ја од 
1949. го ди не, 2. кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња, 3. ге но цид и 4. 
зло чи ни про тив чо веч но сти19). 

У чла ну 2. Ста тут Ха шког три бу на ла пред ви ђа кри вич но де-
ло под на зи вом:  „Те шке по вре де Же нев ских кон вен ци ја од 1949. 
го ди не“. Ово ме ђу на род но кри вич но де ло чи ни ли це ко је из вр ши 
или на ре ди вр ше ње те шких по вре да Же нев ских кон вен ци ја од 12. 
ав гу ста 1949. го ди не про тив ли ца или имо ви не ко је се са сто ји у20): 
1. на мер ном уби ја њу, 2. му че њу и не ху ма ном по сту па њу укљу чу-
ју ћи и би о ло шке екс пе ри мен те, 3. на мер ном про у зро ко ва њу пат њи 
и те шких те ле сних по вре да и на ру ша ва њу здра вља, 4. ма сов ном 
ра за ра њу и при сва ја њу имо ви не ко је ни је оправ да но вој ном по тре-
бом, а ко је је из вр ше но не за ко ни то и без об зир но, 5. при си ља ва њу 
рат них за ро бље ни ка или ци ви ла да слу же у ору жа ним сна га ма не-
при ја тељ ске си ле, 6. на мер ном ли ша ва њу рат них за ро бље ни ка и 
ци ви ла пра ва на по ште но и ре гу лар но су ђе ње, 7. не за ко ни тој де-
пор та ци ји, тран сфе ру или не за ко ни том за тва ра њу ци ви ла и 8. узи-
ма њу ци ви ла као та ла ца. 

'Кр ше ње за ко на и оби ча ја ра то ва ња“ је ме ђу на род но кри вич-
но де ло пред ви ђе но у чла ну 3. Ста ту та Ха шког три бу на ла. Де ло 
чи ни ли це ко је пре ду зме не ку од сле де ћих ал тер на тив но на ве де-
них рад њи из вр ше ња (при че му се де ло не огра ни ча ва са мо на ове 
рад ње): 1. упо тре би бој не отро ве или дру го оруж је на ме ње но да 
на но си су ви шне и не по треб не пат ње, 2. без об зир но ра за ра ме ста, 
гра до ве или се ла или их пу сто ши ако то ни је оправ да но вој ном 
по тре бом, 3. на пад не, бом бар ду је би ло ко јим сред ством не бра ње-
не гра до ве, се ла, на се ља или згра де, 4. осва ја, ра за ра или на мер но 
оште ћу је ин сти ту ци је на ме ње не ре ли ги ји, до бро твор ним ак тив но-
сти ма или обра зо ва њу, умет но сти или на у ци, исто риј ским спо ме-
ни ци ма или умет нич ким или на уч ним ра до ви ма и 5. пљач ка јав ну 
или при ват ну имо ви ну. 

Кроз ово ме ђу на род но кри вич но де ло21) за пра во су ин кри ми-
ни са на сле де ћа про тив прав на по на ша ња22): 1. кр ше ње од ред би Же-

19) Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, Бе о град, 2002, стр. 14. 

20) И. Јо си по вић, Хашкоимплементацијскоказненоправо, За греб, 2000, стр. 263-298.

21) R. Gut man, D. Ri eff, Crimesofwar:whatthepublicshouldknow, New York, Lon don, 1999, 
str. 78-95.

22) V. Ma ug ham, UNandwarcrimes, Lon don, 1951, str. 109-127.
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нев ских кон вен ци ја ко је ни су ква ли фи ко ва не као „те шке по вре де“, 
2. кр ше ње чла на 3. Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не и дру-
гих оби чај них пра ви ла уну тра шњих су ко ба и 3. кр ше ње спо ра зу ма 
ко ји ма се оба ве зу ју стра не у су ко бу нпр. спо ра зу ма ко ји још ни су 
пре ра сли у оби чај но ме ђу на род но пра во. 

Нај те же кри вич но де ло да на шњи це „зло чин над зло чи ни ма“ 
– ге но цид23) је пред ви ђе но у чла ну 4. Ста ту та Ха шког три бу на ла. 
Ово де ло се са сто ји у на мер ном24) уни ште њу25) у це ли ни или де ли-
мич но на ци о нал не, ет нич ке, ра сне или ре ли ги о зне гру пе. Прак са 
Ха шког три бу на ла ни је при хва ти ла екс тен зив но ту ма че ње пој ма 
ге но ци да ко је би укљу чи ва ло на ме ру уни ште ња на ци о нал ног, је-
зич ког, вер ског, кул тур ног или не ког дру гог иден ти те та гру пе, а 
без ње ног фи зич ког уни ште ња. Бит но је за по сто ја ње овог ме ђу-
на род ног кри вич ног де ла да је у на пред на ве де ној на ме ри26) пред у-
зе та јед на од сле де ћих ви ше ал тер на тив но пред ви ђе них рад њи: 1. 
уби ја ње чла но ва од ре ђе не гру пе, 2. про у зро ко ва ње фи зич ких или 
мен тал них по вре да чла но ви ма гру пе, 3 на мер но сме шта ње чла но-
ва гру пе у та кве усло ве жи во та сми шље не да до ве ду до ње ног фи-
зич ког, де ли мич ног или пот пу ног уни ште ња27), 4. спро во ђе ње ме ра 

23) М. Prin ce, M.A. Prin ce, UN genocido impuni: L’ Armenocide, Be i rut, 1967, str. 78-92; 
F.Chalk, K. Jo nas sohn, Thehistoryand sociologyofgenocide:analysesandcase studies, 
New Ha ven, Lon don, 1990, str. 57-82. 

24) Ге но цид на на ме ра је нај зна чај ни ја ка рак те ри сти ка кри вич ног де ла ге но ци да. Она се мо-
ра од но си ти на уни ште ње зна чај ног де ла гру пе. Тај зна ча јан део је до вољ но „зна ча јан“ 
да ути че на гру пу у це ли ни. Овај кван ти та тив ни кри те ри јум је до пу њен и мо гућ но шћу 
ко је су из вр ши о цу овог кри вич ног де ла ста ја ле на рас по ла га њу, па се та ко ова на ме ра 
до ка зу је и ка да је она ис по ље на са мо у од но су на гру пу у окви ру огра ни че ног ге о граф-
ског под руч ја. И ко нач но, ге но цид на на ме ра узи ма у об зир и ква ли та тив не од ли ке на-
пад ну тог де ла гру пе до зво ља ва ју ћи мо гућ ност да се као су штин ски део укуп не гру пе 
ква ли фи ку је онај део ко ји пред ста вља њен сим бол или је би тан за њен оп ста нак (пре су-
да у слу ча ју При ме на Кон вен ци је о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге но ци да у пред-
ме ту Бо сна и Хер це го ви на про тив Ср би је и Цр не Го ре од 26. фе бру а ра 2007. го ди не). 

25) Уни ште ње гру пе зна чи фи зич ку де струк ци ју, а не де струк ци ју ње ног кул тур ног би ћа.

26) По сто ја ње ге но цид не на ме ре у до са да шњој прак си Ха шког три бу на ла је утвр ђи ва но 
пу тем сле де ћих кри те ри ју ма: а) оп шти кон текст ко ји об у хва та сле де ће еле мен те: 1) ши-
ри на и рас про стра ње ност из вр ше них де ла, 2) ши ра по ли тич ка док три на из ко је су де ла 
про из и ла зи ла, 3) обим оства ре них или по ку ша них де ла, 4) ме то дич ност у пла ни ра њу 
уби ја ња, 5) си сте ма тич ност уби ја ња и укла ња ња ле ше ва, 6) дис кри ми на тор ски ка рак-
тер де ла и 7) дис кри ми на тор ска на ме ра оп ту же ног, б) из вр ше ње дру гих кри вич них де ла 
си сте мат ски усме ре них про тив исте гру пе, ц) број по чи ње них зло чи на, д) си сте мат ско 
усме ра ва ње на ци ви ле због њи хо ве при пад но сти од ре ђе ној гру пи и е) по на вља ње де-
струк тив них и дис кри ми на тор ских де ла. 

27) У прак си Ха шког три бу на ла овај об лик ге но ци да је из вр ша ван сле де ћим де лат но сти ма: 
а) др жа њем за тво ре ни ка у за гу шљи вим и пре на тр па ним про сто ри ја ма, б) спа ва ње за-
тво ре ни ка на по ду и без ће ба ди, ц) ус кра ћи ва ње за тво ре ни ци ма хра не и во де, д) да ва ње 
за тво ре ни ци ма не чи сте во де ко ја би про у зро ко ва ла њи хо во обо ле ва ње, е) ус кра ћи ва ње 
ле ко ва за тво ре ни ци ма, ф) не у ка зи ва ње ле кар ске по мо ћи за тво ре ни ци ма и г) из ла га ње 
за тво ре ни ка на пор ном ра ду. 
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са на ме ром да се спре чи ра ђа ње уну тар гру пе и 5. на мер но пре ме-
шта ње де це јед не гру пе у дру гу гру пу. 

По ред не по сред ног пред у зи ма ња на ве де них рад њи (не по-
сред ни из вр ши лац) , као рад ње из вр ше ња ге но ци да сма тра ју се и 
сле де ће: 1. уче шће у за ве ри ра ди вр ше ња ге но ци да, 2. ди рект но и 
јав но под сти ца ње на вр ше ње ге но ци да (под стре ка ва ње), 3. по ку-
шај вр ше ња ге но ци да као и 4. са у че сни штво у би ло ком об ли ку у 
вр ше њу ге но ци да. 

„Зло чин про тив чо веч но сти“ пред ста вља кри вич но де ло 
пред ви ђе но у чла ну 5. Ста ту та Ха шког три бу на ла. Код опи са би-
ћа овог ме ђу на род ног кри вич ног де ла из ри чи то је на ве де но да се 
ње го ва рад ња мо же пред у зе ти са мо за вре ме ору жа ног су ко ба (ме-
ђу на род ног или уну тра шњег ка рак те ра) пре ма ци вил ном ста нов-
ни штву ако се са сто ји у: 1. уби ству, 2. ис тре бље њу, 3. за ро бља ва њу, 
4. де пор та ци ји, 5. за тва ра њу, 6. му че њу, 7. си ло ва њу, 8. про го ну на 
по ли тич кој, ра сној и ре ли гиј ској осно ви и 9. пред у зи ма њу дру ге 
не чо веч не рад ње. 

Да би се мо гло ра ди ти о зло чи ну про тив чо веч но сти Ста-
ту том на ве де не де лат но сти мо ра ју би ти из вр ше не под сле де ћим 
усло ви ма 28): 1. мо ра по сто ја ти на пад – на пад по сто ји и ка да ни је 
упо тре бље на ору жа на си ла, али ако се он ја вља у об ли ку зло ста-
вља ња ци вил ног ста нов ни штва или у по ступ ци ма ко ји ма се при-
пре ма ју ова кве рад ње, 2. де ла оп ту же ног мо ра ју би ти део тог на-
па да, 3. на пад мо ра би ти усме рен про тив ци вил ног ста нов ни штва 
би ло ко је ка те го ри је, 4. на пад мо ра би ти рас про стра њен или си-
сте мат ски. На пад је рас про стра њен ка да је по сво јој при ро ди оп-
се жан или ка да је упра вљен про тив ве ли ког бро ја ли ца. На пад је 
си сте мат ски ка да се од но си на ор га ни зо ва ну при ро ду ака та на си ља 
при че му по сто ји ма ла ве ро ват но ћа да се то слу чај но до го ди ло и 5. 
из вр ши лац де ла мо ра да зна (да је све стан) да ње го ва де ла ула зе у 
оквир рас про стра ње ног или си сте мат ског на па да усме ре ног про-
тив ци вил ног ста нов ни штва. 

* * * 

Вој ни или ци вил ни аd hoc три бу на ли фор ми ра ни по сле Дру-
гог свет ског ра та ра ди су ђе ња учи ни о ци ма нај те жих ме ђу на род них 
кри вич них де ла ни су ус пе ли да за до во ље зах те ве прав де и пра вич-
но сти, за до во ље ња жр та ва, ни по ми ре ње по бе ђе них и по ра же них. 

28) Б. Ива ни ше вић, Г. Илић, Т. Ви шњић, В. Ја њић, ВодичкрозХашкитрибунал, Бе о град, 
2007, стр. 83-108.
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Сто га су број не ме ђу на род не кон фе рен ци је одр жа не под окри љем 
ОУН раз ма тра ле мо гућ ност осни ва ња над на ци о нал ног, уни вер зал-
ног суд ског ор га на ко ји би су дио сви ма и сву где за учи ње на нај те-
жа кри вич на де ла про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног ху ма ни тар-
ног пра ва. 

Но, и по ред та квих зах те ва, по чет ком де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка се фор ми ра ју два ad hoc три бу на ла и то за бив шу СФР Ју-
го сла ви ју и Ру ан ду. Та ко је ма ја 1993. го ди не Ре зо лу ци јом Са ве та 
без бед но сти број 827 фор ми ран Ха шки три бу нал за утвр ђи ва ње 
кри вич не од го вор но сти и из ри ца ње кри вич них санк ци ја оп ту же-
ни ма за по вре де ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва у рат ним зби-
ва њи ма на тлу бив ше СФР Ју го сла ви је по чев од 1991. го ди не. Не-
што ка сни је но вем бра 1994. го ди не сли чан Три бу нал за Ру ан ду је 
фор ми ран Ре зо лу ци јом Са ве та без бед но сти број 955.

У над ле жно сти Ха шког три бу на ла ко ји је сре ди ном го ди не 
„про сла вио“ два де сет го ди на по сто ја ња и ра да је сте утвр ђи ва ње 
кри вич не од го вор но сти и из ри ца ње ка зни учи ни о ци ма нај те жих 
ме ђу на род них кри вич них де ла чи је ка рак те ри сти ке и обе леж ја би-
ћа утвр ђу је овај Ста тут. То су сле де ћа ме ђу на род на кри вич на де ла: 
ге но цид, зло чин про тив чо веч но сти, кр ше ње за ко на и оби ча ја ра-
то ва ња и те шке по вре де же нев ских кон вен ци ја. Прав на те о ри ја и 
бо га та суд ска прак са Ха шког три бу на ла, као и прак са кри вич ног 
пра во су ђа у Ср би ји, Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни ко ја се на-
сла ња на ха шку прак су у пот пу но сти су де фи ни са ла број на спор-
на пи та ња у ве зи са прав ном ква ли фи ка ци јом ових ме ђу на род них 
кри вич них де ла.
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Dragan Jovasevic 
RESPONSIBILITY FOR INTERNATIONAL 
CRIMES IN THE LIGHT OF THE HAGUE 

TRIBUNAL JURISPRUDENCE

Re su me
With the en try in to for ce of the Sta tu te of the Ha gue Tri bu na le 

on May 1993, a new branch of cri mi nal law fi nally li ve – in ter na ti o nal 
cri mi nal law. In ter na ti o nal cri mi nal law as a system of le gal ru les con ta-
i ned in the do cu ments of in ter na ti o nal com mu nity and in the do cu ments 
of na ti o nal (in ter nal) cri mi nal law pro vi des for cri mi nal li a bi lity and 
pu nis hment for a gre at num ber of in ter na ti o nal cri mes. The se cri mes 
are acts of bre a king war laws and ru les of war fa re (in ter na ti o nal hu-
ma ni ta rian law) and al so they are the acts of har ming or im pe ri ling the 
pe a ce among na ti ons and the se cu rity of man kind. 

The se are next cri mes: ge no ci de, cri me aga inst hu ma nity, war 
cri mes and cri me of ag gres sion. For the se acts the re are pro vi ded most 
se ve re pe nal ti es and me a su res of pu nis hment known in the cri mi nal 
law to day. For per pe tra tors of the se cri mes in cer tain ca ses the pri mary 
ju ris dic tion is the one of in ter na ti o nal cri mi nal co urt (su pra-na ti o nal) 
aut ho ri ti es, such as f.е. Nu rem berg or Tokyo mi li tary Tri bu nal, Ha gue 
Tri bu nal, the Cri mi nal co urt of Ro me, etc. This pa per analyzes the in-
ter na ti o nal cri mes sta ted in the Ha gue Sta tu te of the In ter na ti o nal cri-
mi nal co urt, in or der to be able to fully con si der the cha rac te ri stics of 
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the se cri mes which are ot her wi se pro vi ded in the pro vi si ons of the new 
cri mi nal le gi sla tion of Re pu blic of Ser bia adop ted in 2005.
Key words: in ter na ti o nal cri mi nal law, Ha gue Tri bu na le, cri me, re spon si bi lity, 

pe nal ti es

* Овај рад је примљен 17. децембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 25. марта 2014. године.


