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Сажетак
Са вре мен раз вој Ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра-

ва за по чет је кра јем 19. ве ка. У том пе ри о ду на сту па дуг ево лу тив-
ни про цес раз во ја и оса вре ме ња ва ња ме ђу на род ног пра ва за јед но 
са про це сом ци ви ли за циј ских ин те гра ци ја. Све до по ло ви не 19. 
ве ка ме ђу на род но пра во је има ло дуг исто риј ски раз вој прав них 
пра ви ла за сно ва них пр вен стве но на оби чај ном пра ву. 

На убр за ни раз вој ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра-
ва и на по че так са вре ме них ци ви ли за циј ских ин те гра ци ја у Евро-
пи у 19. ве ку ути ца ло је ви ше фак то ра. На пр вом ме сту су то би ли: 
оп шти на уч но-тех но ло шки и еко ном ски про грес, раз вој но вих вр-
ста оруж ја, раз вој так ти ке из во ђе ња рат них опе ра ци ја. Као по сле-
ди ца ути ца ја по ме ну тих чи ни ла ца на сту пи ла је ко ди фи ка ци ја ме-
ђу на род ног пра ва, а по себ но ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног 
пра ва. 

У овим до га ђа ји ма знат ну уло гу има ла је Кне же ви на Ср би ја. 
Кне же ви на Ср би ја у то вре ме ме ђу пр вим др жа ва ма при хва ти ла и 
ра ти фи ко ва ла ме ђу на род не уго во ре из обла сти ме ђу на род ног пра-
ва. До не ла је „Рат на пра ви ла по ме ђу на род ном пра ву“ 1877. го ди не 
и та ко се свр ста ла у ред на пред них др жа ва по овом пи та њу. Ре дак-
то ри Пра вил ни ка су нор ме Рат них пра ви ла ускла ди ли са на пред-
ним ре ше њи ма из дру гих ме ђу на род них до ку ме на та, угра ди ли та 
на пред на ре ше ња и раз ви ли их у по је ди но сти ма.

Пра вил ник je сво јом те ме љи то шћу и пот пу но шћу, за оно 
вре ме, по ста вио кри те ри ју ме за пи са ње та квих пра ви ла. Те шко 
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је про це ни ти у ко јој ме ри је Пра вил ник Кне же ви не Ср би је имао 
ути цај на ме ђу на род но пра во. Ме ђу тим, ко рект но је ис та ћи да су 
Рат на пра ви ла без об зи ра што су до не та у јед ној ма лој др жа ви, као 
што је би ла та да шња Кне же ви на Ср би ја, по ка зао пут им пле мен-
та ци је и ис ка зао на пред на ре ше ња у прав цу ин те гра ци је прав них 
си сте ма у обла сти ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва.

Струч ња ци из ове обла сти мно го го ди на ка сни је узи ма ли су 
за при мер са вре ме но сти овај Пра вил ник. Ма ла Ср би ја овим Пра-
вил ни ком је ста ла у ред на пред них и ми ро љу би вих др жа ва и до-
при не ла ути ра њу пу та раз во ја ме ђу на род ног пра ва у два прав ца. У 
прав цу ци ви ли за циј ског по ве зи ва ња др жа ва и  на ци о нал них пра ва 
и у прав цу ус по ста вља ња но вих ин сти ту та  ме ђу на род ног ху ма ни-
тар ног пра ва.
Кључ не ре чи: Рат на пра ви ла, ме ђу на род но рат но и ху ма ни тар но пра во, 

вој на по тре ба, за бра ње на сред ства, пра ви ла ра то ва ња. 
Дру га по ло ви на 19. ве ка ка рак те ри стич на је би ла за убр за-

ни раз вој ме ђу на род ног пра ва уоп ште, а по себ но рат ног пра ва, 
од но сно за пра во ору жа них су ко ба. У ду гој ево лу ци ји раз во ја ме-
ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба (ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва), 19. век је, због ква ли та тив ног но вог схва та ња и при сту па у 
ус по ста вља њу и по што ва њу ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба 
(та да на зи ва ног Ме ђу на род но рат но пра во), пред ста вљао пре крет-
ни цу за са вре мен при ступ ре гу ли са њу пра ви ла у ра ту. У то ку са мо 
по след њих два де сет го ди на 19. ве ка до не то је не ко ли ко ме ђу на-
род них пра ви ла из ове обла сти којa су утицалa на оп шти раз вој 
ме ђу на род ног рат ног пра ва. Тaј тренд имао је за по сле ди цу да је-
дан број др жа ва при хва ти ова пра ви ла и да их угра ди у свој прав ни 
си стем. На ову екс пан зи ју до но ше ња пра ви ла ко ја ре гу ли шу не ка 
пи та ња ве за на за прав но ре гу ли са ње ору жа них су ко ба, ути ца ли су, 
на пр вом ме сту, дру штве но – по ли тич ки и еко ном ски про це си ко ји 
су да ли пе чат овом ве ку. Ови про це си по себ но су би ли из ра же ни у 
раз ви је ним др жа ва ма ко је су ишле убр за ним тем пом тех но ло шког 
на прет ка и има ле по тре бу да ус по ста ве кон тро лу над при род ним 
бо гат стви ма ван сво јих те ри то ри ја и за по чи ња ле екс пан зи ју свог 
те ри то ри јал ног ши ре ња, по зна тој у на у ци као ко ло ни јал на екс пан-
зи ја, скра ће но ко ло ни ја ли зам. Тај про цес ће по чет ком 20. ве ка кул-
ми ни ра ти и до ве сти до „су да ра“ ве ли ких др жа ва око по де ле зо на 
ути ца ја у свет ским раз ме ра ма и про у зро ко ва ти пр ви ве ли ки свет-
ски су коб – Пр ви свет ски рат. 

Уз еко ном ску екс пан зи ју ова дру штва су има ла и убр зан тех-
но ло шки раз вој. Уку пан тех но ло шки про грес од ра зио се не са мо 
на ма ши не и ала те за мир но доп ску упо тре бу, не го и на раз вој но-
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вих оруж ја, а са тим раз во јем про ме нио се и на чин во ђе ња ра та.1) 
Исто вре ме но са овим раз во јем ишле су и про ме не у дру штве ним 
од но си ма; по рас тао је ути цај јав ног мње ња и по ја ви ле су се но-
ве ху ма ни тар не иде је. Раз вој дру штве не све сти и оп ште гло бал но 
по ве зи ва ње све та до ве ли су до са зре ва ња иде је да је нео п ход но 
да се рат на не ки на чин ре гу ли ше и ко ли ко – то ли ко прав но уре ди 
ка ко би се, ко ли ко је мо гу ће, ху ма ни зо вао. Под ути ца јем ху ма ни-
стич ких иде ја по сте пе но се по чео да ме ња став да је вој на по тре ба 
из над на че ла ху ма но сти и да се ус по ста вља рав но те жа из ме ђу ова 
два прин ци па.2) Ус по ста вља њем рав но те же из ме ђу вој не по тре бе и 
прин ци па ху ма но сти ство ри ли су се усло ви за раз вој ме ђу на род ног 
рат ног и ху ма ни тар ног пра ва.3) У дру гој по ло ви ни 19. ве ка усва ја ју 
се на ци о нал на пра ви ла о во ђе њу ра та под ути ца јем оп штих дру-
штве но еко ном ских чи ни ла ца и при сту па се пр вим ко ди фи ка ци ја-
ма ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. 

До по чет ка 20. ве ка до не то је ви ше ме ђу на род них пра ви ла у 
овој обла сти, као што су Кон вен ци ја о по бољ ша њу суд би не вој них 
ра ње ни ка у вој ска ма у ра ту 1864. го ди не, Бри сел ска де кла ра ци ја 
1874, Окс форд ски при руч ник 1888. го ди не, а на на ци о нал ном пла-
ну  се усва ја ју пр ва пра ви ла о за шти ти ли ца у ра ту; у САД у то ку 
гра ђан ског ра та 1863. го ди не Ли бе ров ко декс (Ли бе ро ва пра ви ла), 
у Фран цу ској Пра ви ло о рат ним за ро бље ни ци ма, 1853. и 1893. го-
ди не, у Ру си ји 1877. го ди не При вре ме но рат но пра ви ло, у Кне же-
ви ни Ср би ји 1877. го ди не Рат на пра ви ла по ме ђу на род ном пра ву, у 
В. Бри та ни ји 1884. го ди не Вој ни при руч ник итд. Ве ли ки до при нос 
у овим ко ди фи ка ци ја ма имао је Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр-
ста и за ла га ње јед ног од ње го вих осни ва ча Ан ри Ди на на од ко га је 
све и по че ло по сле ње го вог лич ног ис ку ства из фран цу ско – сар-
ди ниј ског ра та и из ла ска ње го ве књи ге „Се ћа ње на Сол фе ри но“. 

1) Ј. C. Bluntschli, DasmoderneVölkerrechtderzivilisirtenStaten,Bk. VII, Nor dlin gen, 1828,  
pp. 286-288; Г. Пе ра зић, Међународноратноправо,Бе о град,1986,стр.22-23;В. Јон-
чић, Међународноправнистатусучесникаоружанихсукоба, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 
2012, стр. 46-47. 

2) Ј. C. Bluntschli, op.cit., p. 287;  Ј.L. Küber, EuropaischesVolkerrecht, 1821, § 243, p. 384; 
H. Le u der, HandbuchdesVolkerrechts, IV, 1889, pp. 65–66; Г. Пе ра зић, оp.cit., стр. 22–25; 
В. Јон чић, Међународнохуманитарноправо, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2010, стр. 100-
108;  

3) В. Јон чић, op.cit., 2010, стр. 13-16.   
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ЧИНИОЦИРАЗВОЈАСАВРЕМЕНОГ
МЕЂУНАРОДНОГХУМАНИТАРНОГПРАВА

На убр за ни раз вој ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра-
ва и на по че так са вре ме них ци ви ли за циј ских ин те гра ци ја у Евро-
пи у 19. ве ку ути ца ло је ви ше фак то ра. На пр вом ме сту је то био 
оп шти на уч но – тех но ло шки и еко ном ски про грес, а са њим упо-
ре до и на ра ста ње оп ште дру штве не све сти, као и про дор ху ма ни-
стич ких иде ја у основ не си сте ме вред но сти. Овај про дор имао је 
за по сле ди цу на ра ста ње про све ти тељ ских иде ја и њи хов ути цај на 
уку пан дру штве ни жи вот.4) Тех но ло шке про ме не има ле су за по-
сле ди цу усло жња ва ње тех но ло шки на пред ни јих оруж ја,5) а тех но-
ло шки раз вој оруж ја имао је по прин ци пу по врат не спре ге ути цај 
на про ме не у так ти ци и стра те ги ји из во ђе ња бор бе них деј ста ва и 
на сам на чин во ђе ња ра та. Тех но ло шки оса вре ме ње на сред ства 
про у зро ко ва ла су ве ли ки број жр та ва у бор ба ма, ка ко вој ни ка та-
ко и ци ви ла. Ре зул тат ових чи ни ла ца имао је за по сле ди цу да се 
при сту пи тра га њу за ус по ста вља њем сра змер но сти у вој но-по ли-
тич ким зах те ви ма, са јед не стра не и са дру ге, не ми нов ним ус по-
ста вља њем кон тро ле при ме не си ле под ути ца јем ху ма ни стич ких 
иде ја и зах те ва. Ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу вој но – по ли тич-
ких зах те ва (вој не по тре бе), са јед не стра не и ху ма ни стич ких иде ја 
о во ђе њу ра та, са дру ге, до ве ло је до раз во ја ме ђу на род ног рат ног 
и ху ма ни тар ног пра ва. 

Дру ги фак тор био је раз вој так ти ке из во ђе ња рат них опе ра-
ци ја. На ове про ме не ука за ли су још ра ни је На по ле о но ви ра то ви 
(1804–1815), по себ но вој ни по хо ди фран цу ске На по ле о но ве вој ске 
у Шпа ни ји и Ру си ји. Фран цу ска вој на кам па ња у Шпа ни ји и Ру си-
ји, а от пор на ро да у овим зе мља ма узи ма ју се као по че так исто ри је 
са вре ме них ге рил ских ра то ва. Оп шти от пор на ро да ових зе ма ља 
про тив На по ле о но ве вој ске устро јио је са вре мен вид оп штег от по-
ра на ро да по знат под на зи вом ге рил ски (пар ти зан ски) рат.6) По ја-
вом уста ни ка – ге ри ла ца ја вља се про блем да ли и ова ка те го ри ја 
уче сни ка има ле ги ти ми тет уче шћа у ра то ви ма или не, од но сно,  ко 
има пра во (ле ги ти ми тет) уче ство ва ња у ра то ви ма. У прак си су уче-
шће у бор бе ним деј стви ма по че ли да узи ма ју и ци ви ли. Основ но 
пи та ње по ста ви ло се та да ка ко пра ви ти раз ли ку из ме ђу ци ви ла и 
вој ни ка, јер ци ви ли ни су но си ли уни фор му, а она је би ла је дан од 

4) В. Јон чић, оp.cit., 2012, стр. 33-40.

5) P. Kle ut,“Uti caj raz vo ja rat ne teh ni ke na pra vi la rat nog pra va“, JRMP,Be o grad, br. 2/1958;

6) Џ. Елис, Герилакрозстолећа, Бе о град, 1980.
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бит них еле ме на та обе ле жа ва ња ре дов не вој ске у то вре ме и озна-
ка за ко ни тих рат ни ка на бо ји шту. Ди ле ме и оштра су прот ста вља-
ња око овог пи та ња оста ла су до да нас.7) Оту да и ми шље ње не ких 
те о ре ти ча ра да не тре ба пра ви ти раз ли ку из ме ђу ме ђу на род них и 
уну тра шњих ору жа них су ко ба „ли ни ја из ме ђу уну тра шњих и ме-
ђу на род них спо ро ва ни је ја сна у по гле ду пра ва ору жа них су ко ба и 
мо же се за кљу чи ти, у оба слу ча ја да упо тре ба си ле и има за циљ да 
по ко ри про тив ни ка са вој ног аспек та. Пре ма то ме, по де ла, у овим 
усло ви ма, је не по треб на“.8)

Тре ћи фак тор ко ди фи ка ци ја ме ђу на род ног пра ва, а по себ но 
ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва је за пра во по сле ди ца 
са деј ства прет ход на два чи ни ла ца. Ко ди фи ка ци ја је ишла на два 
„ко ло се ка“. Је дан „ко ло сек“ nа ме ђу на род ном пла ну je био у ви-
ду ме ђу на род них кон вен ци ја као ре зул тат ме ђу на род них ми ров них 
кон фе рен ци ја, а дру ги је био до но ше ње на ци о нал них пра ви ла о 
устрој ству вој ске и оба ве за ма вој ске у по што ва њу и при ме ни пра-
ви ла у ра ту. До прав ног ре гу ли са ња ста ту са вој ске и ње них при-
пад ни ка у на ци о нал ним за ко ни ма др жа ва до шло је пр ви пут то ком 
XVI II и XIX ве ка и то при ли ком до но ше ња за бра не гу са ре ња и ста-
вља ња гу са ра на ли сту не за ко ни тих уче сни ка ору жа них су ко ба.9) 
Њи хо ва де лат ност је на ро чи то сме та ла ве ли ким си ла ма, по себ но 
што су оме та ли по мор ски са о бра ћај и чи ни ли не си гур ним плов не 
пу те ве ка ко ло ни ја ма и оме та ли по мор ску тр го ви ну и оп шти раз вој 
при вре де. 

У дру гој по ло ви ни 19. ве ка на ста ју ве ли ке ко ди фи ка ци је ме-
ђу на род ног пра ва, а по себ но ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног 

7)  Al fred Ru bin, „The Sta tus of Re bels un der the Ge ne va Con ven ti ons of 1949“,Thelnternatio-
naland

 ComparativeLawQuarterly(ICLO), 21, 1972; Га вро Пе ра зић, Међународноратнопра-
во,ВИНЦ, 1987; I.Kunz, “The Cha o tis Sta tus of the Law of War and the Ur gent Ne ces sity 
for the ir Re vi sion“, AmericanJournalofInternationalLaw, N.l. 1951, pp. 52-53; J.S.Pic tet, 
„Cro ix - Ro u ge et les  Con ven ti o nes de Ge ne ve“, RecueildesCoursdelAcademiedeDro-
itIntrnationaldelaHaye, 1950, I, Тome 76, pp. 79-97; С. Авра мов, Међународнојавно
право,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1978, стр. 383, 393; С. Авра мов,/М. Кре ћа,  
Међународнојавноправо,Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 2006; 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“, ЈРМП,2/58; 
B. Jan ko vić, Međunarodnojavnopravo,Na uč na knji ga, Be o grad,1978, стр.315; G. Schwar-
zen ber ger, A.Manuelofinternationallaw, Lon don, 1950; R. Pre ston/S.Wi se, MeninArms, 
Pra e ger Pu blis her, New York, pp. 355-376; Ре зо лу ци ја УН 2444, (XXI II); В. Јон чић, Трећа
женевскаконвенција-практичнаприменаиутицајинаПротоколеIиII,Бе о град, 2004, 
стр. 188-193; В. Јон чић, „Раз ли ко ва ње ци ви ла од уче сни ка ору жа них су ко ба у ору жа ним 
су ко би ма“, Правниживот,Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, бр. 12 , 2011, том  IV, 
стр. 195-219. 

8) A. Ru bin, оp.cit., p. 496; Augu sto Hernández Cam pos, “Los con flic tos in ter nos: na tu ra le za y 
per spec ti vas”, Re vi sta Agen da In ter na ti o na, Vol. 6, No. 13, 1999, p. 66.

9)  В. Јон чић, оp.cit., 2012, стр. 176-191.
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пра ва. Ве ћи на ме ђу на род них уго во ра у овом пе ри о ду је мул ти ла те-
рал ног ти па. Та ко су, у то ку ми ров них кон фе рен ци ја у Ха гу 1899. 
и 1907. го ди не, до не те по зна те ха шке кон вен ци је. На на ци о нал ном 
пла ну до не ти су за ко ни, пра ви ла, уред бе де кре ти и дру ги об ли ци 
прав ног уре ђе ња по на ша ња у ра ту. У овом пе ри о ду, на при мер, 
усво је на су у Фран цу ској пра ви ла о рат ним за ро бље ни ци ма 1859. 
и 1893. го ди не. Не што ка сни је, 1877. го ди не, у Ру си ји је до не то 
при вре ме но пра ви ло о по сту па њу вој ске у ра ту. Не што ра ни је у 
то ку аме рич ког гра ђан ског ра та 1863. го ди не до не то је „Упут ство 
за ко ман до ва ње вој ска ма Сје ди ње них аме рич ких Др жа ва у бор-
би“, (об ја вље но је као Оп шта на ред ба бр. 10), по зна то као Ли бе ро-
ва упут ства или Ли бе ров ко декс, на зва но по ње го вом са ста вља чу 
Фран си су Ли бе ру. У ли те ра ту ри се „Пра вил ник“ че сто опи су је и 
оце њу је као „из бор нај бо љих и нај чо веч ни јих пра ви ла и као ода-
ност кон тро ли мо ра ла до гра ни ца ко ју до пу шта ужа сни по сао на 
ко ји пра ви ла тре ба да се при ме не”.10) Та ко је Ели Рут, пред сед ник 
Аме рич ког дру штва за ме ђу на род но пра во, ока рак те ри сао Ли бе ров 
рад на „Упут ству“ у по здрав ној ре чи при ли ком отва ра ња го ди шњег 
са стан ка Дру штва 1913. го ди не.11) Ова кво уз ди за ње овог пра вил-
ни ка си гур но је пре те ра но ка да се узму у об зир и ана ли зи ра ју пра-
вил ни ци и упут ства дру гих др жа ва. У вр ло са вре ме не и на пред не 
пра вил ни ке за то до ба сма тра ју се и Окс форд ски при руч ник, Бри-
сел ски ко декс и „Рат на пра ви ла“ Кне же ви не Ср би је. „Рат на пра ви-
ла по ме ђу на род ном пра ву“ Кне же ви не Ср би је из 1877. го ди не, по 
сво јој са вре ме но сти, оп што сти и пре ци зно сти, спа да ла су у нај-
мо дер ни је пра вил ни ке то га до ба, а мо же се сло бод но ре ћи да не 
од у да ра ју ни да нас од сво је те мељ но сти и на пред но сти. Њи хо вим 
до но ше њем Ср би ја се свр ста ла у пр ви ред ми ро љу би вих, на пред-
них и ци ви ли зо ва них др жа ва – пи о ни ра у про це су ме ђу на род них 
ин те гра ци ја. 

УТИЦАЈ„РАТНИХПРАВИЛАПОМЕЂУНАРОДНОМ
ПРАВУ“КНЕЖЕВИНЕСРБИЈЕНАРАЗВОЈ
МЕЂУНАРОДНОГХУМАНИТАРНОГПРАВА

До но ше њем „Рат них пра ви ла“ Кне же ви на Ср би ја се при дру-
жи ла оп штем про це су ко ди фи ка ци је ме ђу на род ног пра ва, по себ-
но ме ђу на род ног рат ног пра ва, у јед ном оп штем ци ви ли за циј ском 

10)  Т. Мeron, WarCrimesLawCоmesofAge, Ox ford Uni ver sity Press Inc., New York, 1998, p. 
132.

11) Т. Мeron, ibidem.



ВладанЈончић ДоприносратнихправилаКнежевинеСрбије...

237

по ве зи ва њу на пред них др жа ва. На пр вом ме сту Евро пе, а по том и 
јед ног де ла оста лог све та. По че так ве ков ног по ве зи ва ња и уса гла-
ша ва ња на пред них др жа ва за по чео је у 19. ве ку. За Евро пу је то био 
по че так про це са ко ји ће сво ју пу ну фор му до би ти кра јем 20. ве ка и 
по чет ком 21. ве ка фор ми ра њем Европ ске Уни је. На ме ђу на род но-
прав ном пла ну је то по че ло кроз про цес ко ди фи ка ци ја ме ђу на род-
ног пра ва. На пр вом ме сту ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног 
пра ва. У дру гој по ло ви ни 19. ве ка под ути ца јем до но ше ња не ко ли-
ко ме ђу на род них пра ви ла о ре гу ли са њу ра та је дан ма ли број др жа-
ва при сту пио је до но ше њу на ци о нал них пра ви ла у сво јим вој ска ма 
о по што ва њу рат них за ко на и оби ча ја у ра ту. 

Кне же ви на Ср би ја у то вре ме ме ђу пр вим др жа ва ма при хва-
та и ра ти фи ку је ме ђу на род не уго во ре из обла сти ме ђу на род ног 
пра ва. Та ко је ме ђу пр вим др жа ва ма осно ва ла Срп ско дру штво Цр-
ве ног кр ста 6. фе бру а ра 1876. го ди не. Исте го ди не на кон осни ва ња 
Дру штва, по ње го вој пре по ру ци, вла да Ср би је при сту па Же нев ској 
кон вен ци ји за по бољ ша ње суд би не ра ње ни ка у вој ска ма у ра ту од 
1864. го ди не. Сле де ће го ди не 1877. На ред бом ми ни стра вој ног до-
нет је ко декс пра ви ла о по на ша њу вој ске у ра ту под на зи вом „Рат на 
пра ви ла по ме ђу на род ном пра ву“ Кне же ви не Ср би је. 

„Рат на пра ви ла“ су по сво јој оп што сти, пре ци зно сти, са вре-
ме но сти и прав ном уре ђе њу у пот пу но сти при хва ти ла нај са вре ме-
ни ја ре ше ња у обла сти ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва 
ко ја су се ис кри ста ли са ла у ме ђу на род ном пра ву тог до ба. Мо же 
се сло бод но ре ћи да Пра ви ла ни су са мо им пле мен ти ра ла до стиг-
ну ти сте пен раз во ја ре гу ли са ња рат ног пра ва у све ту, не го и да су 
у не ким обла сти ма из не ла та ква ре ше ња ко ја се сло бод но мо гу 
сма тра ти за нај на пред ни јим и ко ја су по ме ри ла гра ни це ху ма ни-
зма у прав цу бо ље за шти те ли ца у ору жа ним су ко би ма. Овим су 
Пра ви ла за јед но са још не ким та да шњим пра вил ни ци ма из да тих 
у по је ди ним европ ским др жа ва ма (Ру си ја, Фран цу ска, Ита ли ја, В. 
Бри та ни ја, Ел ги ја, Швај цар ска и Шпа ни ја) из вр ши ли ко ди фи ка ци-
ју ме ђу на род ног рат ног пра ва, по ста ли кли ца бу ду ћих ин те гра ци-
ја и да ли зна тан до при нос раз во ју ме ђу на род ног пра ва ору жа них 
су ко ба (ме ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва).12) На пре дак 
овог Пра вил ни ка као и ње го ва са вре ме ност у од но су на не ка дру га 
ко ди фи ко ва на пра ви ла, ко дек се, упут ства и де кла ра ци је огле да се 
пре све га у то ме што је, за раз ли ку од ве ћи не та да шњих на ци о нал-
них пра вил ни ка ко ји су би ли до не ти и ме ђу на род них кон вен ци ја, 
по се до вао знат но ис прав ни ји ме то до ло шки при ступ и са вре ме ни ја 

12) Г. Гер шић, Погледнанекеновијепојавенапољуратногаправа,Штам па ри ја Кра ље ви не 
Ср би је, Бе о град, 1893, стр. 3, 12, 14, 64.
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опре де ље ња. Та ко, Пра вил ник од мах у чла ну 1. од ре ђу ју по јам ра-
та, за раз ли ку од та да шњих пра ви ла ко ја о то ме не го во ре. У Пра-
вил ни ку сто ји да је „Рат (је) крај ње на сил но сред ство, ко јим две 
или ви ше др жа ва ме ђу со бом ре ша ва ју спор око та квих пра ва, ко ја 
дру га мир ним пу тем ни су мо гла да се за шти те и од бра не“. Да кле, 
јед ну ско ро оп ште при хва ће ну де фи ни ци ју ра та Пра вил ник ста вља 
у пр ви члан, ка ко би сва ком ко се слу жи ко дек сом би ло ја сно опре-
де ље ње за ко но дав ца шта је рат са пре ци зном де фи ни ци јом да је то 
„крај ње сред ство“. У чла ну 2. Пра вил ник пре ци зно од ре ђу је прав-
ни основ да би се по се гло за овим „крај ње на сил ним сред ством“. 
Од ре ђи ва ње ци ља ра та и осно ва за при хва та ње вој не по тре бе на ла-
зи се у чла ну 3. Оно што овај пра вил ник од мах на по чет ку чи та ња 
из два ја од ве ћи не та да шњих је сте члан 4. у ко ме се ка же да је оба-
ве за сва ке др жа ве да пре не го што при бег не ра ту (је) „ду жна да пр-
во учи ни по ку шај“ да спор ре ши мир ним пу тем та ко што ће из не ти 
сво је зах те ве. На кон то га, оба ве зна је да об ја ви рат „пре не го што 
от поч не не при ја тељ ства“. Ни је дан пра вил ник или упут ство у све ту 
у то вре ме ни је пред ви ђао пре по ру ку или ме ру мир ног ре ша ва ња 
спо ра пре пред у зи ма ња рат них деј ста ва. Ово је био ду го вре ме на 
је ди но пра ви ло ко је је пред ви ђа ло ову пре по ру ку.  

Члан 6. Од ре ђу је ши ри ну при ме не рат них пра ви ла и до мет 
вој не по тре бе ко ју Пра вил ник на зи ва начин вођења рата, од но-
сно ратниманир. Гра ни цу из ме ђу вој не по тре бе и на че ла ху ма-
но сти члан 6. од ре ђу је сте пе ном нео п ход но сти „са ти ра ња вој ски“ 
до за бра не сви ре по сти. При зна је се пра во уза јам ног уни шта ва ња 
(упо тре бљен је из раз „са ти ра ња“) вој ски, али се за бра њу је „сва-
ка сви ре пост“. При зна ју ћи оби чај на пра ви ла за за ко не ра та члан 
6. од ре ђу је рав но те жу из ме ђу вој не по тре бе и на че ла ху ма но сти 
сти пу ла ци јом: „да у ра ту ва ља гра ди ти не при ја те љу то ли ко ште-
те, то ли ко пат ња, ко ли ко је ну жно да се одр жи по бе да над њим, 
а уз др жа ти се од све га што је не чо веч но и сви ре по“. У слу ча ју да 
се не при ја тељ не при др жа ва по ме ну тих пра ви ла, Пра вил ник до пу-
шта, али са мо из у зет но на осно ву вој не по тре бе, да се и су прот на 
стра на не при др жа ва рат них за ко на. Ову оба ве зу са др же сви та да-
шњи озбиљ ни ји пра вил ни ци рат ног пра ва.13) 

Огра ни че ња рат них пра ви ла на че лом вој не по тре бе пре ци зи-
ра члан 7. Пра вил ни ка: „га ше ње по ме ну тих за ко на до пу шта се са-
мо из у зет но, кад га иза зо ве крај ња по тре ба или кад их не при ја тељ 
сам по га зи“. На че ло вој не по тре бе пр ви пут се од ре ђу је у по ме ну-
том Либеровомкодексу.Пре ма чл. 14. Упут ства, вој на по тре ба се 

13) Упут ство за по сту па ње вој ске САД у ра ту из 1863. го ди не (чл. 11), Бри сел ска де кла ра-
ци ја из 1874. (чл. 12) и Окс форд ски при руч ник из 1888. го ди не (чл. 3).
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„ка ко је схва та ју ци ви ли зо ва ни на ро ди са сто ји од по тре бе та квих 
ме ра ко је су нео п ход не за оси гу ра ње ци ље ва ра та и ко је су за ко ни-
те пре ма мо дер ним за ко ни ма и оби ча ји ма ра та“. Ова фор му ла ци ја 
је ка сни је би ла оп ште при хва ће на у мно гим европ ским вој ним пра-
ви ли ма и ин струк ци ја ма. Ли бер је овим упут ством из вр шио сво је-
вр сну ко ди фи ка ци ју ме ђу на род ног рат ног пра ва у по гле ду од ре ђе-
ња од но са вој не по тре бе и рат ног пра ва. Иако је чла ном 14. Ли бер 
од ре дио по јам вој не по тре бе, на дру гим ме сти ма је вој ну по тре бу 
са мо спо ме нуо као из у зе так ко ји до пу шта од сту па ње од пра ви ла 
(чл. 9, 22, 23 и др.). У те о ри ји је био до ста рас пра ва о вој ној по-
тре би. На чел но, ни је би ло раз ли ка у по гле ду ње ног огра ни че ња. 
Раз ли ке су се по ја ви ле у сте пе ну ње ног огра ни че ња и прав ној при-
ро ди, од но сно прав ног осно ва. Јо хан Блун чли је не ко ли ко го ди на 
по сле до но ше ња Ли бе ро вог ко дек са из нео дру га чи је схва та ње. Он 
је по шао, пре све га, од оп штег на че ла ме ђу на род ног пра ва да „...
ме ђу на род но пра во не одо бра ва као вар вар ску по став ку да је пре-
ма не при ја те љу до пу ште но све, што се за ра ће ној др жа ви чи ни ко-
ри сним... јер ме ђу на род но пра во по ве зу је за вре ме ра та за ра ће не 
стра не као чла но ве чо ве чан ства и огра ни ча ва их у упо тре би на сил-
них сред ста ва.“14) Мар тенс раз ли ку је про пи се ко ји за бра њу ју не ка 
сред ства и то у свим окол но сти ма (осим у слу ча ју ре пре са ли ја) и 
про пи се ко ји за бра њу ју не ка сред ства по пра ви лу, али их под од ре-
ђе ним усло ви ма до пу шта ју (ако их је пре кр ши ла су прот на стра на 
или ако се од сту па ња од тих про пи са мо гу оправ да ти вој ном по-
тре бом).15) Рат на пра ви ла Ср би је су да кле при хва ти ла на пред ни-
ја схва та ња из не та у док три ни тог вре ме на јер огра ни ча ва ју по ље 
деј ства вој не по тре бе у ко рист на че ла ху ма но сти и пра ви ли ма ра-
то ва ња: „У свим слу ча је ви ма не мо гу се оправ да ти ни крај њом ни 
вој ном ну ждом сва зла по чи ње на не при ја те љу, ко ја ни ма ло не при-
но се не по сред ној це љи ра та, по бе ди, и ко ја се оче вид но про ти ве 
основ ним за ко ни ма чо веч но сти... Рат се во ди са мо из ме ђу др жа ва, 
као та квих, а не из ме ђу и са при ват ним ли ци ма“ (чл. 9).

По себ но по гла вље Пра вил ни ка по све ће но је до зво ље ним и 
не до зво ље ним сред стви ма у ра ту (чл. 10 – 24). Из ри чи то је би ло за-
бра ње но да се ко ри сте сред ства за бра ње на „рат ним за ко ни ма“.  У 
су прот ном „ко упо тре бља ва сред ства за бра ње на рат ним за ко ни ма, 
тај мо ра да осе ти на се би све не згод не по се ди це...“. Пра вил ник се 
у по гле ду упо тре бе оруж ја по зи ва на за бра ну Пе тро град ске де кла-

14) Јоhann Ca spar, Bluntschli, ”Das mo der ne Vol ker recht der ci vi li si er ten Sta ten als Rechtsbuch 
dar ge stellt“, 1868, § 534.

15) М. Mar tens, ”Ein le i tung in das po si ti ve euro pa ische Vol ker recht auf Ver tra ge und Her kom-
men ge grun det“, 1796, стр. 304.
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ра ци је из 1868. го ди не о за бра ни упо тре бе „то пов ских ме та ка ко ји 
те же ма ње од 400 гра ма, а на пу ње ни су ма те ри ја ли ма што се рас-
пр ска ва ју...“. У Пра вил ни ку се, да ље, ре гу ли ше за бра на  упо тре бе 
„отров ног оруж ја“ (ми сли се на хе миј ско и би о ло шко оруж је). 

Чла но ви од 14. до 17. срп ског Рат ног пра вил ни ка де таљ но 
ре гу ли шу пи та ња пер фи ди је и рат ног лу кав ства. Пер фи ди ја се из-
ри чи то за бра њу је. Пра вил ник не ко ри сти тај из раз, већ из раз „ве-
ро лом но“, али ја сно је да се има у ви ду овај не до зво ље ни на чин 
бор бе.16) Из раз рат но лу кав ство ко ри сти се и пре ци зно од ре ђу је, 
али се упо зо ра ва да „и пре ма не при ја те љу ва ља одр жа ти ве ру и за-
да ту реч“. Ли бе ро ва пра ви ла по све ћу ју до ста па жње вој ној по тре-
би и из ри чи то по ми њу из раз „пер фи ди ја“ (ко ју за бра њу је, чл. 16), 
али и рат но лу кав ство ко је до зво ља ва. 

Чла но ви од 17. до 24. срп ског Пра вил ни ка ре гу ли шу за шти-
ту ци вил них обје ка та, на чи не оп са де, на чи не бом бар до ва ња, за-
шти ту зна ко ва ко ји озна ча ва ју за шти ће не објек те (цр кве, бол ни це, 
му зе је, би бли о те ке) „и сва дру га зда ња ко ја су по све ће на на у ци, 
умет но сти ма и бла го твор ним ци ље ви ма“ (чл. 20). За бра њу је пљач-
ку (чл. 24) и за шти ћу је же не, де цу и стар це као и њи хо ва „исе ље-
ња“ и из глад ња ва ње. Зло у по тре бу, од но сно кр ше ње ових од ре да ба, 
Пра вил ник сти пу ли ше у окви ру опи са од го вор но сти ли ца ко је је 
то из вр ши ло. Ме ђу тим, у слу ча ју да је до шло до зло у по тре бе за-
шти ће них пра ва, од го вор ност се пре но си на оног ко је зло у по тре-
бом пре кр шио ово сво је пра во. По себ но се за шти ћу ју же не, де ца 
и стар ци (чл. 23). Ин те ре сант но, да је Пра вил ник пред ви део мо-
гућ ност уче ство ва ња и упо тре бе „вар вар ских пле ме на ко ја ме ђу-
на род но пра во не по зна ју и не по шту ју, при ра то ва њу (и) сма тра 
се да је не до стој но обра зо ва них др жа ва и про тив но ме ђу на род ном 
пра ву“. Пра вил ник је ди но при зна је ове гру пе за за ко ни те рат ни ке 
„ако се та вар вар ска ли ца или пле ме на по ко ра ва ју про пи си ма ме ђу-
на род ног пра ва и на ред ба ма ци ви ли зо ва них ста ре ши на...“. Из раз 
ци ви ли зо ва ни на ро ди („ци ви ли зо ва на пле ме на“) са мо је на овом 
ме сту упо тре бљен, за раз ли ку од јед ног бро ја та да шњих пра вил-
ни ка ко ји се још ни су би ли осло бо ди ли пра вље ња раз ли ка из ме ђу 
ци ви ли зо ва них и не ци ви ли зо ва них на ро да, као осно ва при ме не и 
по што ва ња ме ђу на род ног пра ва.17) 

16) Пра вил ник де фи ни ше ове ме то да ра то ва ња де скрип тив но; „...рат ни за ко ни за бра њу ју 
уби ја ти не при ја те ља пре ва ром и муч ки... за бра њу је се уби ја ти не при ја те ља, ко ји је по-
ло жио оруж је, а та ко исто и оно га, ко ји ни је у ста њу да се бра ни.... Не тре ба ште де ти 
не при ја те ља ко ји се бра ни, али ако се он не бра ни или мо ли ми лост, не сме му се она 
от ка за ти.“ 

17) В. Јон чић, Ратнизаробљеници-међународноправнистатус,ВИЗ, Бе о град, 2002, стр. 
69-70, 
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Чла но ви ма од 25. до 36. „Рат них пра ви ла“ ре гу ли шу се ста-
тус, пра ва и оба ве зе рат них за ро бље ни ка и њи хо ва за шти та. По-
себ но се из два ја ју де таљ на пра ва и за шти та рат них за ро бље ни ка и 
ре гу ли са ње ин сти ту та „осло ба ђа ња на да ту реч“. Пра вил ник ни је 
осло бо дио рат ног за ро бље ни ка оба ве зе уз др жа ва ња од уче шћа у 
бор би про тив си ле код ко је је био за ро бљен и био пу штен „на да ту 
реч“. Текст чл. 35. на во ди на за кљу чак да су ре дак то ри Пра вил ни ка 
по овом пи та њу пре у зе ли ре ше ња из Ли бе ро вог ко дек са и Бри сел-
ске де кла ра ци је. Ли бе ров ко декс по ми ње „да ту реч“ са мо у слу ча ју 
ка да ре гу ли ше за шти ту рат ног за ро бље ни ка од од го вор но сти или 
ка жња ва ња у слу ча ју да бу де по но во за ро бљен. Бри сел ска де кла ра-
ци ја из 1874. го ди не пред ви ђа мо гућ ност осло ба ђа ња за ро бље ни ка 
на да ту реч (ако их пра ви ла њи хо ве зе мље на то овла шћу ју), али 
по зи ва и њих и њи хо ве др жа ве да во де ра чу на о то ме и да та ква 
ли ца не узи ма ју ак тив но уче шће у ра ту про тив бив ше де тен ци о не 
др жа ве (чл. 31. и 32). Окс форд ски при руч ник из 1888. го ди не је 
још стро жи ји и ли ша ва та ква ли ца (по врат ни ке) ста ту са рат ног за-
ро бље ни ка ако су осло бо ђе ни на да ту реч (чл. 68. ст. 4).

Што се ти че бек ства рат ног за ро бље ни ка, ско ро сви пра вил-
ни ци то га вре ме на шти те рат ног за ро бље ни ка од од го вор но сти за 
бек ство у слу ча ју да по но во бу де ухва ћен, осим ако је из вр шио не-
ко те же де ло (кри вич но де ло или рат ни зло чин). У том слу ча ју сви 
пра вил ни ци пред ви ђа ју мо гућ ност ње го вог ка жња ва ња. 

Рат на пра ви ла Кне же ви не Ср би је де таљ но ре гу ли шу пи та ње 
при мир ја (чл. 45 – 53) и ка пи ту ла ци је (чл. 54 – 56). Пи сци пра-
вил ни ка су по шли од оп ште усво је них и при хва ће них оби чај них и 
уго вор них пра ви ла ко ја су та да ег зи сти ра ла по овом пи та њу. У то 
вре ме је дан од пр вих на ци о нал них пра вил ни ка ко ји је ре гу ли сао 
при мир ја био је Ли бе ров ко декс из 1863. го ди не. Вред но је ис та-
ћи да се Ко декс у чл. 143. по звао на ми шље ње струч ња ка из ове 
обла сти и на њи хо ва сла га ња, од но сно не сла га ња по пи та њу да ли 
оп сед ну ти има пра во да у вре ме при мир ја на ста ви са сво јим утвр-
ђи ва њи ма или не. 

„Рат на пра ви ла“ пре у зе ла су основ на пра ви ла о при мир ју из 
Бри сел ске де кла ра ци је. С об зи ром да су не знат не раз ли ке из ме ђу 
та да шњих пра вил ни ка и упут ста ва у ве зи са ре гу ли са њем овог пи-
та ња, мо ра се за кљу чи ти да су сви има ли у ви ду оби чај на пра ви-
ла и да су се са мо до пу ња ва ли по не ким пи та њи ма. У Бри сел ској 
де кла ра ци ји од ред бе о при мир ју да те су кроз чла но ве 47 – 52, а у 
Пра вил ни ку су то од ред бе од чла на 45. до 53, где се да је оп шта де-
фи ни ци ја при мир ја и њи хо ва по де ла на оп шта и по себ на (чл. 46). 
Те од ред бе су вр ло слич не од ред ба ма у Де кла ра ци ји. Ја сно је да 
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је по ду да ра ње чла но ва ових прав них до ку ме на та по сле ди ца ути-
ца ја Бри сел ске де кла ра ци је на ауто ре „Рат них пра ви ла“. Мо ра се 
скре ну ти па жња и на чи ње ни цу да су од ред бе о при мир ју у Пра-
вил ни ку не што де таљ ни ја не го у Де кла ра ци ји. Овај за кљу чак се не 
од но си са мо на број чла но ва, не го и на са др жај тих чла но ва, јер се 
де таљ ни је ре гу ли ше пи та ње при мир ја у „Рат ним пра ви ли ма“, не го 
у Де кла ра ци ји.

Сви та да шњи ме ђу на род ни уго во ри и де кла ра ци је, као и на-
ци о нал на пра ви ла и упут ства, де таљ но су ре гу ли са ла пи та ње ле-
гал них уче сни ка ра та (бо ра ца) и за шти ће них ли ца (не бо ра ца). По 
угле ду на Ли бе ров ко декс и Бри сел ску де кла ра ци ју, „Рат на пра ви ла 
Ср би је“ де таљ но су ре гу ли са ла пи та ње бо ра ца и не бо ра ца (чл. 57 – 
70). Пра вил ник је ре гу ли сао и пи та ње не ле гал них уче сни ка ра та. У 
по себ ном по гла вљу под на зи вом „Ко се не ра чу на у при зна тог не-
при ја те ља, а су де лу је у ра ту“ (чл. 62 – 70), Пра вил ник је сти пу ли сао 
ли ца ко ји ма се не при зна је ста тус ле гал ног бор ца. Под не ле гал ним 
уче сни ци ма ра та сма трао је ли ца ко ја ме ња ју ста тус из ме ђу ци ви ла 
и бо ра ца, ма ро де ре, де зер те ре, шпи ју не и из дај ни ке. Пра вил ник је 
под ути ца јем Бри сел ске де кла ра ци је пред ви део, по ред при пад ни ка 
ре дов не вој ске, на род ну вој ску и до бро во љач ке че те. За ове је ди ни-
це, да би до би ле ле ги ти ман ста тус и би ле прав но при зна те, тра жи-
ло се ис пу ња ва ње до дат них усло ва: да су ор га ни зо ва не у вој нич ке 
гру пе, да сто је под ко ман дом при зна тих ста ре ши на и да „по шту ју 
и при ме њу ју про пи се ци ви ли зо ва ног рат ног пра ва кад је цео на род 
под оруж јем“ (чл. 58). У том слу ча ју, Пра вил ник тре ти ра ова ли ца 
као „гра ђа не, ко ји се по ја вљу ју као вој ска, и ако не ма ју уни фор ме, 
ипак се мо ра ју сма тра ти као ле ги тим ни јав ни не при ја те љи...“. До-
вољ на је по вр шна на ли за ових чла но ва да се схва ти сте пен са вре-
ме но сти Пра вил ни ка са ме ђу на род ним тен ден ци ја ма.

У не бор це (Пра вил ник их на зи ва не ком ба тан ти ма) свр ста ни 
су све ште ни ци, ле ка ри, апо те ка ри, бол ни ча ри, ин те дан ти, ка зна-
че ји, суд ски чи нов ни ци, ме хан џи ји, крч ма ри, ли фе ран ти, кор спо-
ден ти и сви оста ли ко ји но се цр ве ни крст или цр ве ни по лу ме сец. 
У чла ну 61. де фи ни са ни су мир ни ста нов ни ци у не при ја тељ ској 
зе мљи (на зи ва ју се и па сив ни не при ја те љи). Слич на по де ла мо же 
се на ћи и у већ по ме ну тим ме ђу на род ним кон вен ци ја ма. Из овог 
сле ди за кљу чак да су пра вил ни ци у то вре ме де ли ли ли ца у ра ту 
на бор це (ком ба тан те), не бор це (не ком ба тан те) и ста нов ни ке или 
ци ви ле. У на уч ној ли те ра ту ри ду го се одр жа ла ова по де ла.18) До-

18) Г. Пе ра зић, Међународно ратно право, ВИНЦ, Бе о град, 1986, стр. 110; С. Авра мов, 
Међународнојавноправо,Бе о град, 1978, стр. 381; J. An drassy, Međunarodnopravo,Za-
greb,1971, стр. 538;  Ј. Па тр но гић, МеђунарднохуманитарноправоиЖеневскеконвен-
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но ше њем Про то ко ла на же нев ске кон вен ци је I и II 1977. го ди не 
на пу ште на је те о риј ска по де ла на бор це и не бор це као уче сни ке 
ору жа них су ко ба. За др жа на је са мо по де ла на ци ви ле и бор це. 

Ме то дич ност срп ског Пра вил ни ка нај бо ље се огле да у то ме 
да је нор ме ко је ре гу ли шу оку па ци ју ста вио по сле пој ма ра та и ре-
гу ли са ња ста ту са уче сни ка ра та, не што слич но као што је учи ње но 
у Ли бе ро вом упут ству и Окс форд ском при руч ни ку. До ду ше, ни је-
дан од ова два ко дек са ни је та ко си сте ма ти чан. Шта ви ше, не сре ђе-
ни су и по је ди ни ин сти ту ти раз ба ца ни у ви ше оде ља ка. Бри сел ска 
де кла ра ци ја оку па ци ју ре гу ли ше на са мом по чет ку у чла но ви ма од 
1. до 8. а оста ле ин сти ту те (ста тус бо ра ца, ра ње ни ке, за ро бље ни ке 
и др.) при кра ју де кла ра ци је.

За раз ли ку од ве ћи не та да шњих пра вил ни ка, срп ски Пра вил-
ник је у чла но ви ма од 83 – 85. пред ви део оси гу ра ње за из вр ша ва ње 
рат них про пи са где је у окви ру ових чла но ва ре гу ли сао и ре пре са-
ли је. У чла ну 83. пред ви ђе но је да се из вр ша ва ње рат них за ко на и 
пра ви ла од стра не за ра ће них стра на оси гу ра ва на пр вом ме сту све-
шћу о уза јам ним ко ри сти ма тих за ко на, све шћу о ду жно сти пре ма 
про тив ни ку за сно ва на на пра ви лу о за да тој ре чи, осе ћа ње прав де 
са ве сти, и чо ве ко љу бља „ко ја тра же да се све му зна ме ра и осу ђу-
је уза луд не сви ре по сти“, осе ћа њем ча сти и по зи ва њем на „рат не 
за ко не... ко ји се зо ву ре пре са ли је“. Бри сел ска де кла ра ци ја се не 
по зи ва на ове или слич не ме ре у ци љу обез бе ђе ња ко ди фи ко ва них 
пра ви ла. Ја сно је да у Рат ном пра вил ни ку Ср би је не ма пред ви ђе-
них га ран ци ја и сред ства да се обез бе де ова пра ви ла, осим по зи ва-
ња на част и свест про тив ни ка и при ме ном ре пре са ли ја. Ме ђу тим, 
тих га ран ци ја не ма ни у јед ном дру гом ме ђу на род ном до ку мен ту 
из тог вре ме на. Уоста лом, то је би ла ве ли ка сла бост уоп ште ме-
ђу на род ног рат ног и ху ма ни тар ног пра ва у исто ри ји ње го вог раз-
во ја. Рат ни пра вил ник се бар по зи ва на не ко од ху ма них и ча сних 
сред ста ва, што ни је био слу чај у то вре ме са дру гим пра вил ни-
ци ма и упут стви ма. Ли бе ров ко декс по зна је са мо ре пре са ли је као 
сред ство за обез бе ђе ње пра ви ла од стра не за ра ће них стра на. Ко-
декс скре ће па жњу да је то „нај жа ло сни ја стра на ра та“, али да је 

цијеозаштитижртаварата, Бе о град, 1962, стр. 40; М. Де спот, „По јам уче сни ка у 
ору жа ном су ко бу по по сто је ћем ме ђу на род ном пра ву“, ЈРМП, Бе о град, 1-2/1975, стр. 
13-14; Vu ko Goz ze-Gu če tić, „Do pun ski pro to kol uz Že nev ske kon ven ci je za za šti tu žr ta va 
ra ta“, JRMP,  3/1977; F. Kar lsho ven, Ograničenjavođenjara ta, (pre vod), Za greb, 2001, str. 
79; Y. San doz,/C. Swi nar ski/B. Zim mer mann, (eds.), CommentaryontheAdditionalProto-
colsof8June1977totheGenevaConventionsof12August1949,(да ље: Com men tary on the 
Ad di ti o nal Pro to cols), In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross, Ge ne va, 1987,  p. 512, pa-
ra.1675; R. Bax ter, „So-Cal led Un pri vi le ged Bel li ge rency’: Spi es, Gu e ril las, and Sa bo te urs“, 
28 BYIL, 1951, pp. 323–345; M. Gre en span, ThemodernLawofLandWarfare, Uni ver sity of 
Ca li for nia, Ber ke ley,1959, p. 55. 
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то по не ка да је ди но сред ство за шти те од „по на вља ња вар вар ских 
по вре да“ (чл. 27). Ка сни је до нет Окс форд ски при руч ник пред ви-
ђао је ка жња ва ње ли ца ко ја су пре кр ши ла рат на пра ви ла ако су „у 
вла сти од оних ко ји их има и то на кон кон тра дик тор ног су ђе ња“ 
(чл. 84). При руч ник пред ви ђа да се ова ме ра мо же из вр ши ти са мо 
ако је „кри вац на до хва ту“ у су прот ном оста је са мо ме ра ре пре са-
ли ја (чл. 85). При руч ник је у по след њем чла ну (чл. 86) ре гу ли сао 
на чин из во ђе ња ре пре са ли ја, њи хов оп сег и над ле жност за њи хо во 
спро во ђе ње уз оба ве зу да се при том мо ра ју по што ва ти за ко ни чо-
веч но сти и мо ра ла.  

По след њи чла но ви Рат ног пра вил ни ка Кне же ви не Ср би је 
по све ће ни су ре гу ли са њу не у трал но сти („Не у тра ли тет“ чл. 86-89) 
у ра ту и свр шет ку ра та („Ка ко се свр ша ва рат?“ чл. 90 – 92). Код 
оста лих де кла ра ци ја и пра вил ни ка тог вре ме на ни је би ла ре гу ли са-
на не у трал ност или је пи та ње не у трал но сти обич но би ло у окви ру 
ре гу ли са ња пи та ња ин тер ни ра ња у не у трал ну др жа ву, као што је 
био слу чај са Бри сел ском де кла ра ци јом и Окс форд ским при руч ни-
ком. За вр шни чла но ви „Рат ног пра вил ни ка“ Кне же ви не Ср би је би-
ли су по све ће ни ре гу ли са њу свр шет ка ра та. Би ло је пред ви ђе но да 
се рат мо гао за вр ши ти фор мал ним за кљу че њем ми ра или фак тич-
ким пре ки дом и пре стан ком не при ја тељ ста ва. Уго вор о ми ру (Пра-
вил ник га на зи ва „Трак тат ми ра“) де фи ни ше се као ме ђу соб ни све-
ча ни уго вор за ра ће них стра на у ко ме се утвр ђу је пре кид ра то ва ња 
и по вра так до брих од но са (чл. 91). По след њи члан ре гу ли ше ста ње 
по сле пре стан ка не при ја тељ ста ва и ус по ста вља ње ми ра. Пред ви-
ђе но је би ло да Трак тат о ми ру са др жи ам не сти ју и „за бо рав свих 
узро ка ко ји су про у зро ко ва ли рат као пре сту пе и по вре де“, осим 
оних ко ји су би ли под ло жни ка жња ва њу због по вре да пра ви ла и 
оби ча ја ра то ва ња. Пра вил ни ком је би ло га ран то ва но да сви они ко-
ји су би ли пре шли на не при ја тељ ску стра ну и уче ство ва ли у рат-
ним опе ра ци ја ма про тив сво је зе мље има ју пра во на ам не сти ју. 

Ме то дич ност Пра вил ни ка је и ов де до шла до пу ног из ра жа-
ја. Ре дак то ри Рат них пра ви ла су ускла ђу ју ћи нор ме са на пред ним 
ре ше њи ма у дру гим ме ђу на род ним пра вил ни ци ма угра ди ли та на-
пред на ре ше ња и раз ви ли их у по је ди но сти ма. Мо ра се при зна ти 
да су та да шња ме ђу на род на пра ви ла би ла не пре ци зна и не пот пу на. 
У не ким обла сти ма су још увек пра ви ла раз ли ку у прак тич ној при-
ме ни, тј. да ли се ра ди о су ко бу у ко ме уче ству ју ци ви ли зо ва ни и 
не ци ви ли зо ва ни на ро ди. Срп ски Пра вил ник је по овом пи та њу на-
пу стио ту прак су. Сво јом те ме љи то шћу и пот пу но шћу, за оно вре-
ме, по ста вио је кри те ри ју ме за пи са ње та квих пра вил ни ка. Те шко 
је про це ни ти у ко јој ме ри је Пра вил ник Кне же ви не Ср би је имао 
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ути цај на ме ђу на род но пра во, али  без об зи ра што је до ла зио из јед-
не ма ле др жа ве по ка зао је пут им пле мен та ци је и на пред на ре ше-
ња у прав цу ин те гра ци је прав них си сте ма у обла сти ме ђу на род ног 
рат ног и ху ма ни тар ног пра ва. Са мо не у пу ће ни ни су за па зи ли ње-
го ву са вре ме ност. Струч ња ци из ове обла сти мно го го ди на ка сни је 
узи ма ли су за при мер са вре ме но сти овај Пра вил ник.19) Та ко је ма ла 
Ср би ја овим Пра вил ни ком ста ла у ред на пред них и ми ро љу би вих 
др жа ва и до при не ла ути ра њу пу та у два прав ца. На пу ту ме ђу соб-
ног ци ви ли за циј ског по ве зи ва ња др жа ва и  на ци о нал них пра ва и 
на на пу ту укуп ног раз во ја ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. 
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VladanJoncic

CONTRIBUTIONTOTHERULESOFWAR
OFTHEPRINCIPALITYOFSERBIATO

THEDEVELOPMENTOFINTERNATIONAL
HUMANITARIANLAWANDCIVIC

INTEGRATIONINEUROPE

Resume
In ter na ti o nal hu ma ni ta rian law of war and its de ve lop ment be gan 

in the la te 19th cen tury . Du ring this pe riod, per for ming a long hi sto-
ri cal pro cess of de ve lop ment and mo der ni za tion of in ter na ti o nal law 
along with the pro cess of in te gra tion of ci vi li za tion .

On the ac ce le ra ted de ve lop ment of in ter na ti o nal war and hu ma-
ni ta rian law and the be gin ning of mo dern ci vi li za tion in te gra tion in 
Euro pe in the 19th cen tury was in flu en ced by se ve ral fac tors. In the 



ВладанЈончић ДоприносратнихправилаКнежевинеСрбије...

247

first pla ce it was the ge ne ral sci en ti fic - tec hno lo gi cal and eco no mic 
pro gress, anot her fac tor has been the de ve lop ment of new types of we a-
pons, along with it the de ve lop ment of tac tics and exe cu ti on of mi li tary 
ope ra ti ons as a con se qu en ce of the abo ve men ti o ned fac tors re sul ted in 
the co di fi ca tion of in ter na ti o nal law, par ti cu larly the In ter na ti o nal Hu-
ma ni ta rian Law. 

The se events had a sig ni fi cant ro le Prin ci pa lity of Ser bia. The 
Prin ci pa lity of Ser bia at the ti me of the first co un tri es ac cept and ra tify 
in ter na ti o nal tre a ti es in the fi eld of in ter na ti o nal law. Ser bia pas sed the 
“Ru les of war un der in ter na ti o nal law” in 1877. , and so are the ranks 
of advan ced co un tri es in this re gard. Wri ters are stan dard ru les of war 
in to li ne with advan ced so lu ti ons from ot her in ter na ti o nal do cu ments, 
em bed the se advan ced so lu ti ons, and de ve lo ped them in de tail.

It can be con clu ded, the Or di nan ce its tho ro ug hness and com ple-
te ness, for the ti me, laid down the cri te ria for wri ting the se ru les. It is 
dif fi cult to as sess the ex tent to which the Re gu la ti ons of the Prin ci pa lity 
of Ser bia’s in flu en ce on in ter na ti o nal law. Ho we ver, it is fa ir to po int 
out that the ru les of war no mat ter what they ma de in a small co un try, as 
was the for mer Prin ci pa lity of Ser bia, sho wed the way of im ple men ta-
tion and de mon stra ted advan ced so lu ti ons to wards in te gra tion of le gal 
systems in the fi eld of in ter na ti o nal hu ma ni ta rian and hu man rights law.

Ex perts in this fi eld for many years af ter they ha ve ta ken the 
exam ple of mo der nity in this Ru le. Small Ser bian this Or di nan ce stood 
in li ne advan ced and pe a ce ful sta te and con tri bu ted to pa ving the way 
for the two cham pi ons. In the co ur se of ci vi li za tion lin king sta te and 
na ti o nal laws and in esta blis hing new in sti tu tes of in ter na ti o nal hu ma-
ni ta rian law.
Key words: Ru les of war, in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law, mi li tary ne ces sity, 

pro hi bi ted me ans, the ru les of war fa re.  
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