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Сажетак
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 (ме ђу ко ји ма се из два ја зло чин агре си је). 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 кри вич ног де ла агре си је 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 Ме ђу на род ни суд у Ха гу. У овом 
ра ду се ана ли зи ра ју по јам и ка рак те ри сти ке зло чи на агре си је у по-
ли тич ком и прав ном сми слу као ме ђу на род ног кри вич ног де ла. 
Кључ не ре чи: ме ђу на род но кри вич но пра во, агре си ја, од го вор ност, др-

жа ва, Ме ђу на род ни суд, ка зна

Mеђународни зло чи ни (или ме ђу на род на кри вич на де ла) 
пред ста вља ју де лат но сти ко јим се кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо-
ра зу ми и кон вен ци је и на ру ша ва или угро жа ва мир ме ђу на ро ди ма, 
без бед ност чо ве чан ства, од но сно дру ге ме ђу на род ним пра вом за-
шти ће не вред но сти, или ко јим се кр ше рат на пра ви ла о по на ша њу 
за ра ће них стра на пре ма рат ним за ро бље ни ци ма, ра ње ни ци ма, бо-
ле сни ци ма и ци вил ном ста нов ни штву. На ста нак ових кри вич них 
де ла ве зан је за по сто ја ње ме ђу на род них пра ви ла ко ји ма се ре гу ли-
шу од но си из ме ђу др жа ва у до ба ра та, тј. од но си из ме ђу за ра ће них 
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стра на у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра та.1) Ме ђу на род но рат но 
пра во на ста ло је као по сле ди ца су ро вог и не чо веч ног по сту па ња 
у то ку ду ге исто ри је ра то ва и ору жа них су ко ба из ме ђу на ро да и 
др жа ва са ци љем да ху ма ни зу је ово нај не ху ма ни је сред ство за ре-
ша ва ње ме ђу др жав них и ме ђу на род них спо ро ва.2) 

У слу ча ју ка да др жа ве не мо гу да раз ре ше тре нут не или од 
ра ни је на ста ле ме ђу соб не по ли тич ке не су гла си це (нпр. ко је се од-
но се гра нич не спо ро ве, спо ро ве о по ло жа ју сво је на ци о нал не ма-
њи не у дру гој др жа ви, исто риј ске ''не прав де'' итд.), у крај њој ли-
ни ји при бе га ва ју ван прав ним сред стви ма – ра ту, од но сно агре си ји 
ко ја се ја вља као про ду же но и крај ње сред ство по ли ти ке. Ово се 
по себ но од но си на схва та ње агре си је као по след њег сред ства за 
оства ре ње спољ не по ли ти ке од ре ђе не др жа ве или ње них по је ди-
них ци ље ва. 

Са по ја вом ме ђу на род ног рат ног пра ва от по чео је про цес 
по сте пе ног огра ни ча ва ња пра ва за ра ће них стра на и кон тро ли са-
ња њи хо вих по сту па ка, не са мо пре ма не бо рач ком ста нов ни штву, 
већ и у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра то ва. По ли тич ко пра во др-
жа ве на ап со лут ну сло бо ду у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра та 
би ће по сте пе но огра ни че но та ко што ће по је ди ни по ступ ци ко ји 
пред ста вља ју не по треб на ра за ра ња, уби ја ња и му че ња би ти за бра-
ње ни. Кр ше њем рат них пра ви ла и оби ча ја на ста ју рат на кри вич на 
де ла. При хва та ју ћи ме ђу на род не оба ве зе на осно ву пот пи си ва ња и 
ра ти фи ко ва ња број них ме ђу на род них кон вен ци ја, у за ко но дав ству 
Ре пу бли ке Ср би је је пред ви ђе но ви ше кри вич них де ла про тив чо-
веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме ђу на род ним пра вом. Ова 
кри вич на де ла, да кле, на ста ју кр ше њем пра ви ла са др жа них у ме-
ђу на род ним кон вен ци ја ма. Њи хов је из вор у по сто ја њу за бра на у 
ак ти ма ме ђу на род ног пра ва. А ти ак ти пред ста вља ју нај ви ши из раз 
по ли тич ке во ље ме ђу на род не за јед ни це оли че не у ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма (ОУН). Да кле, по ли тич ки раз ло зи де фи ни шу по јам 
и са др жи ну нај те жих ме ђу на род них зло чи на, у ко је спа да и зло чин 
агре си је. 

Зло чин агре си је као ме ђу на род но кри вич но де ло је у са вре-
ме ном све ту све ак ту ел ни је с об зи ром на чи ње ни цу да да нас на 
ви ше кон ти не на та (Евро па, Ази ја, Афри ка...) бе сне раз ли чи ти ору-
жа ни су ко би ве ћег или ма њег ин тен зи те та са уче шћем две или ви-
ше др жа ва. Сто га ће мо у на ред ним из ла га њи ма ука за ти на по јам, 

1) Д. Јо ва ше вић, Ме ђу на род но кри вич но пра во, Ниш, 2010. го ди не, стр. 145. 

2) В. Ка за зић, Им пле мен та ци ја спо ра зу ма ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва у Бо сни и 
Хер це го ви ни, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Мо ста ру, Мо стар, број 16/2003. го-
ди не, стр. 163-175. 
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еле мен те и ка рак те ри сти ке зло чи на агре си је у пра ву Ре пу бли ке Ср-
би је и у ре ле вант ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма.

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕУЗАКОНОДАВСТВУСРБИЈЕ

Зло чин агре си је је у прав ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је 
пред ви ђе но у Кри вич ном за ко ни ку, у гла ви три де сет че твр тој, под 
на зи вом: „Кри вич на де ла про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за-
шти ће них ме ђу на род ним пра вом“.3) Ово кри вич но де ло, за пра во, 
пред ста вља де лат но сти ко јим се кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо-
ра зу ми и кон вен ци је4) и на ру ша ва или угро жа ва мир ме ђу на ро ди-
ма и без бед ност чо ве чан ства. На ста нак ових кри вич них де ла ве зан 
је за по сто ја ње ме ђу на род них пра ви ла ко ји ма се ре гу ли шу од но-
си из ме ђу др жа ва у до ба ра та, тј. од но си из ме ђу за ра ће них стра на 
у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра та.5) Ме ђу на род но рат но пра во 
на ста ло је као по сле ди ца су ро вог и не чо веч ног по сту па ња у то ку 
ду ге исто ри је ра то ва и ору жа них су ко ба из ме ђу на ро да и др жа ва са 
ци љем да ху ма ни зу је ово нај не ху ма ни је сред ство за ре ша ва ње ме-
ђу др жав них и ме ђу на род них спо ро ва. 

Са по ја вом ме ђу на род ног рат ног пра ва от по чео је про цес 
по сте пе ног огра ни ча ва ња пра ва за ра ће них стра на и кон тро ли са ња 
њи хо вих по сту па ка, не са мо пре ма не бо рач ком ста нов ни штву, већ 
и у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра то ва. Пра во др жа ве на ап со-
лут ну сло бо ду у по гле ду за по чи ња ња и во ђе ња ра та би ће по сте пе но 
огра ни че но та ко што ће по је ди ни по ступ ци ко ји пред ста вља ју не-
по треб на ра за ра ња, уби ја ња и му че ња би ти за бра ње ни. Кр ше њем 
рат них пра ви ла и оби ча ја на ста ју рат на кри вич на де ла.6) При хва-
та ју ћи ме ђу на род не оба ве зе на осно ву пот пи си ва ња и ра ти фи ко ва-
ња број них ме ђу на род них кон вен ци ја, у кри вич ном за ко но дав ству 
Ре пу бли ке Ср би је је пред ви ђе но из ме ђу оста лих и кри вич но де ло 
агре си је ко је но си на зив: агре сив ни рат. Ово кри вич но де ло је про-
пи са но у од ред би чла на 386. Кри вич ног за ко ни ка Ср би је.

3) С. Зад ник, Ка зне на дје ла про тив ври јед но сти за шти ће них ме ђу на род ним пра вом и 
но ви не у за ко но дав ству у све зи са тим дје ли ма, Хр ват ска прав на ре ви ја, За греб, број 
12/2003. го ди не, стр. 83-86. 

4) З. То мић, Осврт на на ста нак и раз вој ме ђу на род ног кри вич ног пра ва, Го ди шњак Прав-
ног фа кул те та у Са ра је ву, Са ра је во, 1999. го ди не, стр. 337-360.

5) Д. Јо ва ше вић, Лек си кон кри вич ног пра ва, Бе о град, 2011. го ди не, стр. 345.

6) З. Ше па ро вић, За шти та жр та ва ра та у ме ђу на род ном ху ма ни тар ном пра ву, Хр ват ски 
ље то пис за ка зне но пра во и прак су, За греб, број 2/1997. го ди не, стр. 359-379.
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Основ но кри вич но де ло про тив ми ра се са сто ји у по зи ва њу, 
под сти ца њу или на ре ђи ва њу во ђе ња агре сив ног ра та.7) Објект за-
шти те је ме ђу на род ни мир и без бед ност чо ве чан ства. Рат је за бра-
њен ни зом ме ђу на род них прав них ака та: Же нев ским про то ко лом о 
мир ном ре ша ва њу спо ро ва из 1924. го ди не (ко јим је агре сив ни рат 
про гла шен зло чи ном), Бри јан-Ке ло го вим или Па ри ским пак том из 
1928. го ди не (ко јим су се др жа ве од ре кле ра та као сред ства за ре-
ша ва ње ме ђу соб них спо ро ва) и Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не 
ОУН од 14. де цем бра 1974. го ди не. Пре ма овој Ре зо лу ци ји агре си ја 
је упо тре ба ору жа не си ле јед не др жа ве про тив су ве ре ни те та, те-
ри то ри јал не це ло ви то сти и по ли тич ке не за ви сно сти дру ге др жа ве 
или упо тре ба ору жа не си ле на би ло ко ји на чин ко ји је не спо јив са 
По ве љом ОУН.

Рад ња из вр ше ња овог де ла је по зи ва ње или под сти ца ње на 
агре сив ни, тј. на па дач ки рат. То су рад ње под стре ка ва ња ко је су ов-
де до би ле ка рак тер са мо стал не рад ње из вр ше ња. Рад ња се са сто ји 
у ства ра њу или учвр шћи ва њу од лу ке код дру гог ли ца да пре ду зме 
агре сив ни рат. Де ло је свр ше но са мим по зи ва њем, под сти ца њем 
или на ре ђи ва њем као пси хо ло шким де лат но сти ма ко је су упу ће-
не дру гом ли цу без об зи ра да ли је оно под ути ца јем та кве рад ње 
до не ло од лу ку, од но сно при сту пи ло рад њи за по чи ња ња ра та. Из-
вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це по тре-
бан је уми шљај. За ово је де ло про пи са на ка зна за тво ра од две до 
два на ест го ди на.

Те жи об лик де ла по сто ји ка да се на ре ди во ђе ње агре сив ног 
ра та. Ов де је рад ња из вр ше ња од ре ђе на као из да ва ње на ре ђе ња. 
На ре ђи ва ње да се во ди агре сив ни рат пред ста вља по се бан об лик 
под стре ка ва ња ко је је ов де до би ло ка рак тер са мо стал не рад ње из-
вр ше ња. Де ло је свр ше но са мим из да ва њем та квог на ре ђе ња. За 
ово је де ло про пи са на ка зна за тво ра нај ма ње де сет го ди на или ка-
зна за тво ра од три де сет до че тр де сет го ди на.

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕУНИРНБЕРШКОЈ
ИТОКИЈСКОЈПРЕСУДИ

Не за пам ће ни зло чи ни из вр ше ни од стра не на ци ста и фа-
ши ста ши ром све та за вре ме Дру гог свет ског ра та до ве ли су до 
ор га ни зо ва ња над на ци о нал них суд ских ор га на ко ји су у спро ве де-
ном кри вич ном по ступ ку из ре кли пре су де нај ви шим не мач ким и 

7) Д. Јо ва ше вић, Ко мен тар Кри вич ног за ко на СР Ју го сла ви је, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 
292-293.
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ја пан ским по ли тич ким и вој ним ру ко во ди о ци ма, а ко је су по том 
и из вр ше не. На и ме, са ве знич ке си ле су још 1942. го ди не пот пи са-
ле спо ра зум у па ла ти Сент Џејмс у Лон до ну ко јим су уста но ви ле 
Ко ми си ју УН за рат не зло чи не са ста вље ну од се дам на ест пред-
став ни ка сво јих др жа ва. Ова је Ко ми си ја са чи ни ла 8.178 пред ме-
та (до си јеа) о ли ци ма ко ја су осум њи че на за нај те же ме ђу на род не 
зло чи не из вр ше не у овом ра ту, али и ли сту од 750 ита ли јан ских 
рат них зло чи на ца ко ји су осум њи че ни за из вр ше не зло чи не упо-
тре бом за бра ње них га со ва, уби ства ци ви ла и за ро бље ни ка у Ети о-
пи ји за вре ме крат ко трај ног ра та по чев 1935. го ди не. 

По том су са ве знич ке си ле до не ле од лу ку у ви ду „Де кла ра ци-
је“ на Мо сков ској кон фе рен ци ји ко ја је одр жа на 30. ок то бра 1943. 
го ди не да по сле окон ча ња ра та пред суд из ве ду не мач ке рат не зло-
чин це чи ји зло чи ни не ма ју по себ ну ге о граф ску опре де ље ност, док 
је за оста ле зло чин це до го во ре но да им се су ди у др жа ва ма где 
су та де ла и из вр ше на. Ка сни је, на кон фе рен ци ја ма „ве ли ке тро ји-
це“ (пред сед ни ка САД, пре ми је ра Ве ли ке Бри та ни је и пред сед ни-
ка вла де СССР) у Те хе ра ну од 28. но вем бра до 1. де цем бра 1943. 
го ди не, на Јал ти од 4. до 11. фе бру а ра 1945. го ди не и у Потстда му 
од 17. ју ла до 2. ав гу ста 1945. го ди не уса гла ше ни су ста во ви о по-
тре би су ђе ња глав ним не мач ким рат ним зло чин ци ма.8) Сле де ћи те 
иде је са ве знич ке си ле су Лон дон ским спо ра зу мом о го ње њу и ка-
жња ва њу глав них рат них зло чи на ца Европ ске осо ви не од 8. ав гу-
ста 1945. го ди не усво ји ле Ста тут Ме ђу на род ног вој ног су да.9) Овај 
суд су са чи ња ва ле че ти ри су ди је и че ти ри за ме ни ка ко је су име но-
ва ле вла де: САД, СССР, Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. Пред сед-
ник су да је би ран на из ме нич но по др жа ва ма. Пре су де су до но ше не 
ве ћи ном гла со ва, а у слу ча ју јед на ког бро ја гла со ва од лу чи вао је 
глас пред сед ни ка су да. Сва ка од ових др жа ва је та ко ђе име но ва ла и 
по јед ног јав ног ту жи о ца.10)

8) Е. Smit, The Ame ri can Road to Nu rem berg – the Do cu men tary Re cord 1944-1945., Stan ford, 
1982. go di ne, str. 118-155.

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

10) P. Cal vo ca res si, Nu rem berg – the facts and the con se qu en ces, Lon don, 1947. go di ne, str. 78-96.
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Пред Ме ђу на род ни вој ни суд ко ји је за се дао у Нир нбер гу су 
из ве де на 22 оп ту же на не мач ка рат на зло чин ца.11) На суд ском про-
це су ко ји је тра јао ду же од де вет ме се ци 1. ок то бра 1946. го ди не од 
22 оп ту же на ли ца, пре су дом је њих два на ест осу ђе но на смрт ве-
ша њем, три ли ца на до жи вот ни за твор, а че ти ри рат на зло чин ца су 
осу ђе на на вре мен ске ка зне за тво ра у тра ја њу од 10 до 20 го ди на. 
Тро ји ца оп ту же них (Шахт – ми ни стар фи нан си ја, Па пен – ди пло-
ма та и Фри че – но ви нар) су осло бо ђе на од оп ту жбе. Осу ђе ни су 
ка зне за тво ра из др жа ва ли у за тво ру Шпан дау над ко јим су за јед-
нич ку упра ву има ле све че ти ри си ле по бед ни це.

Овај суд је у до не тој пре су ди осу дио не са мо нај ви ше по ли-
тич ке и вој не ру ко во ди о це Тре ћег Рај ха,12) већ је као зло чи нач ке 
осу дио и сле де ће ор га ни за ци је (прав на ли ца) и то: а) вод ство На ци-
о нал со ци ја ли стич ке пар ти је, б) Ге ста по – Тај ну др жав ну по ли ци ју, 
в) СС је ди ни це – не за ви сне је ди ни це на ци стич ке пар ти је и г) СД – 
оба ве штај ну ор га ни за ци ју Тре ћег рај ха. Иако је би ло упор них зах-
те ва, Нир нбер шки суд ни је про гла сио зло чи нач ким сле де ћа прав на 
ли ца и то: а) СА од ре де – удар не од ре де на ци стич ке пар ти је, б) 
Вла ду Тре ћег Рај ха и в) Ге не рал штаб и Вр хов ну ко ман ду не мач ке 
ар ми је.13)

Ста тут ме ђу на род ног вој ног су да у Нир нбер гу, 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 не,14) 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 су: 1) зло чин про тив ми ра, 2) рат ни 
зло чи ни и 3) зло чин про тив чо веч но сти. 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 

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

12) В. Ва си ли је вић, Су ђе ње пред ме ђу на род ним вој ним су дом у Нир нбер гу и раз вој ме ђу-
на род ног кри вич ног пра ва, Ју го сло вен ска ре ви ја за ме ђу на род но пра во, Бе о град, број 
3/1971. го ди не, стр. 305-334.

13) Љ. Пр ље та, Зло чи ни про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва, Бе о град, 1992. го ди не, 
стр. 14-19.

14) Нир нбер шка пре су да, Бе о град, 1948. го ди не, стр. 13-19.
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прин ци пу су бјек тив не ак це сор не кри вич не од го вор но сти. Учи ни-
о цу ових кри вич них де ла у сми слу од ред бе чл. 27. и 28. Ста ту та, 
мо гу се из ре ћи сле де ће вр сте ка зни: 1) смрт на ка зна, 2) дру га вр ста 
ка зне (за тво ра) ко ју суд на ђе за пра вед ну и 3) кон фи ска ци ја (од у зи-
ма ње сва ке укра де не) имо ви не.

Зло чин про тив ми ра (члан 6. став 2. тач ка а. Ста ту та) 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.15) 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 или Па ри ским пак том из 1928. го ди не).16) 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.

На дру гом кра ју све та, на Да ле ком ис то ку је од лу ка о ка жња-
ва њу17) нај ви ших ја пан ских вој них и по ли тич ких ру ко во ди ла ца за 
во ђе ње агре сив ног ра та и из вр ше не број не зло чи не до не та још 1. 
де цем бра 1943. го ди не на кон фе рен ци ји у Ка и ру ко јој су при су-
ство ва ли пред став ни ци САД, Ве ли ке Бри та ни је и Ки не. Све по је-
ди но сти о то киј ском су ду, би ле су пре ци зи ра не и у ак ту о ка пи ту ла-
ци ји ко ји је Ја пан пот пи сао 2. сеп тем бра 1945. го ди не. Не што пре 
то га, 26. ју ла 1945. го ди не са ве знич ке си ле су до не ле Потс дам ску 
де кла ра ци ју на осно ву ко је је по том осно ван То киј ски три бу нал. 
Овај суд је на про це су ко ји је во ђен од 3. ма ја 1946. го ди не до 14. 
но вем бра 1948. го ди не (ка да је из ре че на пре су да) од оп ту же них 25 
ли ца, се дам ли ца осу дио на ка зну смр ти, ше сна ест ли ца на ка зну 
до жи вот ног за тво ра, а два ли ца су осу ђе на на ка зну за тво ра у тра-
ја њу од 7 од 20 го ди на. Ни је дан од оп ту же них ни је осло бо ђен оп-
ту жбе.

15) М. Су ки ја со вић, Ме ђу на род на кри вич на од го вор ност за агре си ју, Ју го сло вен ска ре ви ја 
за ме ђу на род но пра во, Бе о град, број 3/1957. го ди не, стр. 380-392.

16) М. Ра дој ко вић, Рат и ме ђу на род но пра во, Бе о град, 1947. го ди не, стр. 41-49.

17) Од лу ка о ка жња ва њу ја пан ске агре си је до не та је 1. де цем бра 1943. го ди не на кон фе рен-
ци ји у Ка и ру на ко јој су уче ство ва ли аме рич ки пред сед ник Ру звелт, ки не ски пред сед-
ник Чанг Кај Шек и бри тан ски пре ми јер Чер чил, а по је ди но сти су пре ци зи ра не у ак ту о 
ка пи ту ла ци ји Ја па на од 2. сеп тем бра 1945. го ди не.
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То киј ски суд је фор ми ран на осно ву Ста ту та Ме ђу на род ног 
вој ног су да за Да ле ки ис ток.18) Овај Ста тут у чла ну 5. 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 су:19) 1) 
зло чин про тив ми ра, 2) кон вен ци о нал ни рат ни зло чи ни и 3) зло чин 
про тив чо веч но сти. Суд је овла шћен у сми слу чла на 5. да су ди и 
ка жња ва рат не зло чин це са Да ле ког ис то ка ко ји се као по је дин ци 
или чла но ви ор га ни за ци је те ре те за на ве де на ме ђу на род на кри вич-
на де ла. Учи ни о цу ових кри вич них де ла у сми слу од ред бе чла на 
16. Ста ту та, мо гу се из ре ћи сле де ће вр сте ка зни: 1) смрт на ка зна и 
2) дру га вр ста ка зне (за тво ра) ко ју суд на ђе за пра вед ну.

Зло чин про тив ми ра (члан 5. став 2. тач ка а. Ста ту та) пред-
ста вља пла ни ра ње, при пре ма ње, ини ци ра ње или во ђе ње об ја вље-
не или нео бја вље не рат не агре си је или ра та чи ме се кр ши ме ђу на-
род но пра во, по ве ље, спо ра зу ми или га ран ци је или уче ство ва ње 
у за јед нич ком пла ну или за ве ри у свр ху оства ри ва ња би ло ког од 
на ве де них де ла.

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕПРЕМАЗАКОНУБРОЈ
10.КОНТРОЛНОГСАВЕТАЗАНЕМАЧКУ

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 ким. Учи ни о цу не ког од ових кри вич них де ла се пре ма 
од ред би ста ва 3. овог чла на мо гу из ре ћи сле де ће ка зне: 1) смрт на 
ка зна, 2) до жи вот ни за твор или за твор на од ре ђе ни број го ди на са 
при нуд ним ра дом или без при нуд ног ра да, 3) нов ча на ка зна и за-
твор са или без при нуд ног ра да у слу ча ју не пла ћа ња нов ча не ка зне, 
4) кон фи ска ци ја имо ви не, 5) по вра ћај не пра вил но сте че не имо ви не 
и 6) од у зи ма ње по је ди них или свих гра ђан ских пра ва. 

Зло чин про тив ми ра је од ре ђен у чла ну 2. став 1. овог За-
ко на. Ово де ло чи ни по кре та ње ин ва зи је на дру гу зе мљу и ра то ва 
ко ји су у су прот но сти са ме ђу на род ним за ко ни ма и спо ра зу ми ма 

18) Б. Пе тро вић, М. Би сић, В. Пе рић, Ме ђу на род но ка зне но су до ва ње, Са ра је во, 2011. го ди-
не, стр. 306-308.

19) М. Меrle, Le pro ces de Nu rem berg et le cha ti ment des cri mi nels de gur re, Pa ris, 1949. go di ne, 
str. 56.



ДраганЈовашевић Политичко-правнедилемеозлочинуагресије

223

укљу чу ју ћи, али не огра ни ча ва ју ћи се на пла ни ра ње, при пре ма-
ње, по кре та ње или во ђе ње рат не агре си је или ра та чи ме се кр ше 
ме ђу на род не по ве ље, спо ра зу ми или га ран ци је или уче ство ва ње у 
за јед нич ком пла ну или за ве ри у свр ху оства ри ва ња не ког од на ве-
де них де ла.

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕПРЕМАСТАТУТИМА
ADHOCТРИБУНАЛА

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 
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“)20) по зна је че ти ри вр сте ме ђу на род них 
кри вич них де ла.21) 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 сти.22) Учи ни о цу ових кри вич них де ла 
од стра не Три бу на ла се мо же пре ма чла ну 24. из ре ћи са мо јед на 
вр ста ка зне и то ка зна за тво ра у тра ја њу пре ма оп штој прак си су до-
ва у Ју го сла ви ји при че му је суд ско ве ће оба ве зно да узме у об зир 
те жи ну из вр ше ног кри вич ног де ла (објек тив не окол но сти) и лич на 
свој ства оп ту же ног (су бјек тив не окол но сти). Уз ка зну се учи ни о цу 
ме ђу на род ног кри вич ног де ла мо гу из ре ћи и сле де ће санк ци је: 1) 
по вра ћај имо ви не њи хо вим пра вим вла сни ци ма (ре сти ту ци ја) и 2) 
од у зи ма ње до би ти ко ја је при ба вље на кри ми нал ном де лат но шћу.

Ин те ре сант но је да Ста тут Ха шког три бу на ла не по зна је 
кри вич но де ло агре си је. У осно ви овог ре ше ња се на ла зи по ли тич-
ки став др жа ва ко је су за го ва ра ле до но ше ње овог ме ђу на род ног 
до ку мен та пре ма ко ме се у рат ним зби ва њи ма на те ри то ри ји бив ше 
СФР Ју го сла ви је ни је де си ла агре си ја, па сто га не ма ни по тре бе за 
ин кри ми на ци јом ко ја је упра вље на про тив ми ра. Слич но ре ше ње 
за сту па и Ста тут три бу на ла за Ру ан ду. На и ме, иста ме ђу на род на 

20) Б.Пе тро вић, Д.Јо ва ше вић, Ме ђу на род но кри вич но пра во, Са ра је во, 2011. го ди не, стр. 
87-98.

21) И. Јо си по вић, Прав ни и по ли тич ки аспек ти на стан ка Ме ђу на род ног ка зне ног су да за 
бив шу Ју го сла ви ју, Збор ник ра до ва, Хр ват ска и Ујед ње ни на ро ди, За греб, 1996. го ди не, 
стр. 183-196.

22) Д. Јо ва ше вић, Кри вич но пра во, По себ ни део, Бе о град, 2014. го ди не, стр. 248. 
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кри вич на де ла,23) као и Ста тут Ха шког три бу на ла, са иден тич ним 
обе леж ји ма и ка рак те ри сти ка ма по зна је и Ста тут Ме ђу на род ног 
кри вич ног три бу на ла за Ру ан ду. 

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 955 од 8. но вем бра 1994. го ди не усво јен је Ста тут Ме-
ђу на род ног кри вич ног три бу на ла за Ру ан ду. Овај Три бу нал је над-
ле жан за ка жња ва ње ли ца ко ја су од го вор на за ге но цид и дру га 
те шка кр ше ња ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва ко ја су из вр ше на 
на под руч ју Ру ан де, као и ње них гра ђа на ко ја су из вр ши ла та ква 
де ла на под руч ју су сед них др жа ва у то ку 1994. го ди не.24) С об зи-
ром да се пре ма прав ној ква ли фи ка ци ји Са ве та без бед но сти ОУН 
ов де ни је ра ди ло о ме ђу на род ном ору жа ном су ко бу, то овај Три бу-
нал и ни је над ле жан за кри вич но де ло ко је се са сто ји у „те шком кр-
ше њу Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не“, као ни за „кр ше ње 
за ко на и оби ча ја ра та“, ни ти за кри вич но де ло агре си је.

На и ме, овај Ста тут (по знат и као Ста тут три бу на ла за Ру ан-
ду) по зна је три вр сте ме ђу на род них кри вич них де ла. То су: 1) ге-
но цид (члан 2.), 2) зло чин про тив чо веч но сти (члан 3.) и 3) зло чин 
ко ји се са сто ји у те шком кр ше њу чла на 3. Же нев ских кон вен ци ја 
и Дру гог до пун ског про то ко ла из 1977. го ди не (члан 4.). Учи ни о-
цу ових кри вич них де ла од стра не Три бу на ла се мо же из ре ћи са мо 
јед на вр ста кри вич не санк ци је, и то ка зна за тво ра ко ја се мо же ја-
ви ти у два об ли ка и то као: 1) ка зна до жи вот ног за тво ра и 2) ка зна 
за тво ра у вре мен ски од ре ђе ном тра ја њу. При од ме ра ва њу ка зне 
учи ни о цу ме ђу на род ног кри вич ног де ла суд ско ве ће Три бу на ла за 
Ру ан ду је оба ве зно да узме у об зир те жи ну из вр ше ног кри вич ног 
де ла (објек тив не окол но сти) и лич на свој ства оп ту же ног (су бјек-
тив не окол но сти). Уз ка зну се учи ни о цу де ла мо гу из ре ћи и две 
ме ре и то: а) по вра ћај имо ви не њи хо вим пра вим вла сни ци ма (ре-
сти ту ци ја) и б) од у зи ма ње до би ти ко ја је при ба вље на кри ми нал-
ном де лат но шћу.

23) Ј. Е. Аlvarez, Cri mes of Sta tes /Cri mes of Ha te, Les sons from Rwan da, The Yale Jo ur nal of 
In ter na ti o nal Law, broj 24/1999. go di ne, str. 365-392.

24) С. Фа би ја нић Га гро, За шти та осо ба у не ме ђу на род ном ору жа ном су ко бу, Прав ни вје-
сник, Оси јек, број 2/2008. го ди не, стр. 115-135. 
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ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕ
ПРЕМАРИМСКОМСТАТУТУ

Рим ски Ста тут стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да25) 
усво јен на Ди пло мат ској кон фе рен ци ји ОУН у Ри му 17. ју ла 1998. 
го ди не про пи су је да ће се пред овим су дом во ди ти кри вич ни по сту-
пак, утвр ђи ва ти кри вич на од го вор ност и из ри ца ти кри вич на санк-
ци ја ли ци ма ко ја су учи ни ла нај о збиљ ни је зло чи не при зна те од 
стра не ме ђу на род не за јед ни це као це ли не. У чла ну 5. овог Ста ту та 
про гла ше на је над ле жност су да за сле де ћа ме ђу на род на кри вич на 
де ла:26) 1) зло чин ге но ци да, 2) зло чин про тив чо веч но сти, 3) рат-
не зло чи не и 4) зло чин агре си је. Пре ма чла ну 77. учи ни о цу не ког 
од ових ме ђу на род них кри вич них де ла суд мо же из ре ћи сле де ће 
ка зне: 1) за твор у од ре ђе ном тра ја њу ко ји не мо же да пре ђе мак си-
мум од 30 го ди на, 2) до жи вот ни за твор ка да је та ка зна оправ да на 
екс трем ном те жи ном зло чи на и ин ди ви ду ал ним окол но сти ма ве за-
ним за учи ни о ца де ла, 3) нов ча ну ка зну пре ма кри те ри ју му ко ји је 
од ре ђен у Пра ви ли ма до ка зи ва ња и про це ду ре и 4) кон фи ска ци ју 
при хо да, вла сни штва и до ба ра ко ји су ди рект но или ин ди рект но 
при ба вље ни из вр ше ним зло чи ном.

У ме ђу на род ном кри вич ном пра ву, зло чин агре си је је пр ви 
пут де фи ни сан као зло чин про тив ми ра у Лон дон ском спо ра зу му 
ко јим је осно ван Ме ђу на род ни вој ни суд у Нир нбер гу. У чла ну 6. 
Ста ту та Ме ђу на род ног вој ног су да ко ји је до дат уз Лон дон ски спо-
ра зум су од ре ђе ни по јам и еле мен ти агре си је.27) По том је Ко ми си ја 
за ме ђу на род но пра во ОУН 1996. го ди не у На цр ту Ко дек са зло чи на 
про тив ми ра и без бед но сти чо ве чан ства у чла ну 16. од ре ди ла де ло 
агре си је. Оно по сто ји ка да „по је ди нац као во ђа или ор га ни за тор 
ак тив но су де лу је или на ре ди пла ни ра ње, при пре ма ње, от по чи ња-
ње или во ђе ње агре сив ног ра та ко ји пре ду зме не ка др жа ва“. Ме ђу-
на род но кри вич но де ло агре си је ко је је ина че на ве де но у чла ну 5. 
Рим ског ста ту та из 1998. го ди не ни је бли же опи са но по са др жи ни, 
ка рак те ри сти ка ма и обе леж ји ма би ћа.28) Но, у по гле ду ква ли фи ка-

25) М. Сје ка ви ца, Стал ни ме ђу на род ни ка зне ни суд, Прав ник, За греб, број 1/2002. го ди не, 
стр. 73-87.

26) М. Стар че вић, Из во ри ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, Бе о град, 2002. го ди не, стр. 
590-608.

27) Д. Јо ва ше вић, Си стем ме ђу на род них кри вич них де ла, По ли тич ка ре ви ја, Бе о град, број 
2/2010. го ди не, стр. 123-146.

28) По себ на рад на гру па за зло чин агре си је ко ја је осно ва на при Скуп шти ни др жа ва чла ни-
ца Рим ског ста ту та сва ке го ди не за се да на Уни вер зи те ту Прин стон у САД у по ку ша ју да 
од ре ди по јам, еле мен те и ка рак те ри сти ке овог ме ђу на род ног кри вич ног де ла. Нај ве ћи 
про блем у ње го вом де фи ни са њу пред ста вља од нос ме ђу на род ног ту жи о ца при Ме ђу-
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ци је овог де ла Ста тут Ме ђу на род ног кри вич ног су да је упу ћи вао 
на од го ва ра ју ћу при ме ну Ре зо лу ци је Ге не рал не скуп шти не ОУН 
број 3314 из 1974. го ди не. На и ме, у чла ну 3. ове Ре зо лу ци је је пре-
ци зи ра но шта пред ста вља акт агре си је без об зи ра да ли је рат об-
ја вљен или не.29) 

Пре ма овој од ред би де ло агре си је пред ста вља ју сле де ћи ак-
ти:30) 1) ин ва зи ја или на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на те-
ри то ри ју дру ге др жа ве, као и сва ка вој на оку па ци ја, ма кар и при-
вре ме на ко ја про и за ђе из та кве ин ва зи је или на па да или анек си ја 
те ри то ри је или де ла те ри то ри је дру ге др жа ве упо тре бом си ле, 2) 
бом бар до ва ње те ри то ри је не ке др жа ве од стра не ору жа них сна га 
дру ге др жа ве или упо тре ба би ло ког оруж ја од стра не јед не др жа ве 
про тив те ри то ри је дру ге др жа ве, 3) бло ка да лу ка или оба ла јед не 
др жа ве од стра не ору жа них сна га дру ге др жа ве, 4) на пад ору жа них 
сна га јед не др жа ве на коп не не, по мор ске или ва зду хо плов не сна ге, 
по мор ску или ва зду шну фло ту дру ге др жа ве, 5) упо тре ба ору жа-
них сна га јед не др жа ве ко је се с при стан ком др жа ве при је ма на ла зе 
на ње ној те ри то ри ји про тив но усло ви ма пред ви ђе ним у спо ра зу му, 
од но сно оста ја ње тих сна га на те ри то ри ји др жа ве при је ма и по-
сле ис те ка спо ра зу ма, 6) рад ња јед не др жа ве ко ја сво ју те ри то ри ју 
ста ви на рас по ла га ње дру гој др жа ви да би је ова ис ко ри сти ла за 
из вр ше ње ак та агре си је про тив не ке тре ће др жа ве и 7) упу ћи ва ње 
од стра не, од но сно у име јед не др жа ве ору жа них бан ди, гру па, не-
ре гу лар них вој ни ка или на јам ни ка ко ји про тив дру ге др жа ве вр ше 
ак те ору жа не си ле то ли ко озбиљ но да се они из јед на чу ју са на пред 
на ве де ним ак ти ма, од но сно пред ста вља ју зна чај но уче шће јед не 
др жа ве у то ме. Из на ве де не де фи ни ци је про из и ла зи да по јам и са-
др жи на зло чи на агре си је за ви се од по ли тич ке оце не ме ђу на род не 
за јед ни це, од но сно ње них ор га на.

Но, ин те ре сант но је ре ше ње пре ма ко ме је у Ре зо лу ци ји из-
ри чи то на ве де но да по ред на ве де них ака та ко ји су од ре ђе ни као 

на род ном кри вич ном су ду и Са ве та без бед но сти у по гле ду оце не да ли је у кон крет ном 
слу ча ју из вр ше на агре си ја јед не др жа ве на дру гу др жа ву. На и ме, ме ђу на род ни ту жи лац 
не би тре ба ло да бу де ве зан за од лу ку ни јед ног по ли тич ког ор га на, па чак ни та квог 
ор га на као што је Са вет без бед но сти, јер то мо же да бу де про тив но ин те ре си ма прав де. 
С дру ге стра не, нај ве ће свет ске си ле, као стал не чла ни це Са ве та без бед но сти не же ле 
да се од рек ну до но ше ња та ко ва жне од лу ке од зна ча ја за пи та ња ме ђу на род ног ми ра и 
без бед но сти – да ли је из вр ше на агре си ја и да та кву од лу ку пре пу сте ино ко сном ор га ну 
– ме ђу на род ном ту жи о цу. (В. Ди ми три је вић, О. Ра чић, В. Ђе рић, Т. Па пић, В. Пе тро вић, 
С. Об ра до вић, Осно ви ме ђу на род ног јав ног пра ва, Бе о град, 2007. го ди не, стр. 243).

29) К. А. Ба ги њан, Агре си ја – тјаг чај шее ме жду на род ное пре сту пле ние к во про су об опре-
де ле нии агре сии, Мо сква, 1955. го ди не, стр. 75-92.

30) Љ. Ла за ре вић, Кри вич но пра во, По себ ни део, Бе о град, 1995. го ди не, стр. 80-82.
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де ло агре си је, Са вет без бед но сти ОУН у скла ду са По ве љом Ор-
га ни за ци је ује ди ње них на ци ја мо же од лу чи ти да се под овај по јам 
под ве ду и не ки дру ги ак ти не оста вља ју ћи кри те ри јум за ово од ре-
ђи ва ње.31) При то ме је у чла ну 5. Ре зо лу ци је из ри чи то на ве де но да 
ни ка кав раз лог би ло ко је при ро де, по ли тич ке, еко ном ске, вој не или 
дру ге вр сте не мо же оправ да ти агре си ју. Агре сив ни рат је зло чин 
про тив ме ђу на род ног ми ра и сва ка агре си ја по вла чи не са мо по ли-
тич ку и прав ну, већ и ме ђу на род ну од го вор ност.

На Пр вој ре ви зи о ној кон фе рен ци ји Рим ског ста ту та ко ја је 
одр жа на у Кам па ли ју на 2010. го ди не кон сен зу сом свих др жа ва 
чла ни ца усво је на је ре зо лу ци ја32) ко јом се Рим ски ста тут у фор ми 
аманд ма на до пу њу је де фи ни ци јом зло чи на про тив чо веч но сти (чи-
ме се из бе га ва основ ни при го вор ко ји се од но си на кр ше ње прин-
ци па за ко ни то сти – да се ка жња ва за кри вич но де ло чи ја обе леж ја 
би ћа ни су про пи са на у од го ва ра ју ћем прав ном ак ту пре не го што је 
учи ње но). Ме ђу тим, као сла бост овог ре ше ња, у прав ној те о ри ји се 
ис ти че, да се над ле жност стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да за 
зло чин агре си је ус по ста вља тек од 2017. го ди не, те да за ово де ло 
не мо гу и да ље да од го ва ра ју гра ђа ни др жа ва ко је ни су чла ни це – 
да кле пот пи сни це Рим ског ста ту та (као што је то слу чај са САД, 
Ру ском фе де ра ци јом и Ки ном). Пре ма од ред ба ма ове ре зо лу ци је, 
у Рим ском ста ту ту је до дат члан 8. бис ко ји као зло чин агре си је 
сма тра: пла ни ра ње, при пре ма ње, от по чи ња ње или вр ше ње не ког 
ак та агре си је ко ји по сво јој при ро ди, те жи ни и оби му пред ста вља 
очи глед но кр ше ње По ве ље ОУН од стра не ли ца ко је је у по зи ци ји 
да на ре ђу је (усме ра ва) по ли тич ке или вој не опе ра ци је не ке др жа-
ве или да вр ши ствар ну кон тро лу над њи ма. А де фи ни ци ја са мог 
чи на агре си је сво ди се на упо тре бу ору жа не си ле од стра не јед не 
др жа ве пре ма не кој дру гој др жа ви ко јом се по вре ђу је су ве ре ни тет, 
те ри то ри јал ни ин те гри тет или по ли тич ка не за ви сност те дру ге др-
жа ве или се то чи ни на би ло ко ји дру ги на чин ко ји ни је у са гла сно-
сти са По ве љом ОУН. Но, да би се ра ди ло о ак ту агре си је (да кле 
о ме ђу на род ном кри вич ном де лу) не сме да се ра ди о ак ту ко ји је 
пред у зет на осно ву пра ва на са мо од бра ну или по одо бре њу Са ве та 
без бед но сти.33) И ова де фи ни ци ја пред ста вља по ли тич ки ком про-
мис во ље нај зна чај ни јих др жа ва да нас.

31) О. Тriffterer, Acts of vi o len ce and in ter na ti o nal cri mi nal law, Хр ват ски ље то пис за ка зне но 
пра во и прак сум, За греб, број 2/1997. го ди не, стр. 811-881.

32) Re so lu tion RC/Res 6 from Ju ne, 11.2010. 

33) В. Ђ. Де ган Б. Па ви шић, В. Бе ши ре вић, Ме ђу на род но и тран сна ци о нал но кри вич но 
пра во, Бе о град, 2012. го ди не, стр. 203-204.
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Та ко пре ма од ред би чла на 8. бис Рим ског Ста ту та из 2010. 
го ди не де ло агре си је пред ста вља ју сле де ћи ак ти без об зи ра да ли 
им је прет хо ди ла об ја ва ра та или не: 1) ин ва зи ја или на пад ору жа-
них сна га јед не др жа ве на те ри то ри ју дру ге др жа ве, као и сва ка 
вој на оку па ци ја, ма кар и при вре ме на ко ја про и за ђе из та кве ин ва-
зи је или на па да или анек си ја те ри то ри је или де ла те ри то ри је дру ге 
др жа ве упо тре бом си ле, 2) бом бар до ва ње те ри то ри је не ке др жа-
ве од стра не ору жа них сна га дру ге др жа ве или упо тре ба би ло ког 
оруж ја од стра не јед не др жа ве про тив те ри то ри је дру ге др жа ве, 
3) бло ка да лу ка или оба ла јед не др жа ве од стра не ору жа них сна га 
дру ге др жа ве, 4) на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на коп не не, 
по мор ске или ва зду хо плов не сна ге, по мор ску или ва зду шну фло ту 
дру ге др жа ве, 5) упо тре ба ору жа них сна га јед не др жа ве ко је се с 
при стан ком др жа ве при је ма на ла зе на ње ној те ри то ри ји про тив но 
усло ви ма пред ви ђе ним у спо ра зу му, од но сно оста ја ње тих сна га на 
те ри то ри ји др жа ве при је ма и по сле ис те ка спо ра зу ма, 6) рад ња јед-
не др жа ве ко ја сво ју те ри то ри ју ста ви на рас по ла га ње дру гој др жа-
ви да би је ова ис ко ри сти ла за из вр ше ње ак та агре си је про тив не ке 
тре ће др жа ве и 7) упу ћи ва ње од стра не, од но сно у име јед не др-
жа ве ору жа них бан ди, гру па, не ре гу лар них вој ни ка или на јам ни ка 
ко ји про тив дру ге др жа ве вр ше ак те ору жа не си ле то ли ко озбиљ но 
да се они из јед на чу ју са на пред на ве де ним ак ти ма, од но сно пред-
ста вља ју зна чај но уче шће јед не др жа ве у то ме. 

Иако је би ло и та квих пред ло га на ску пу у Кам па ли, ипак у 
по јам зло чи на агре си је сем на пред из ри чи то на ве де них по сту па ка 
ни је при хва ће но да се од лу ком Са ве та без бед но сти мо гу оква ли-
фи ко ва ти као ово кри вич но де ло и дру ги ак ти у скла ду са од ред-
ба ма По ве ље ОУН. То је ло гич но јер би овај нај ви ши ор ган ОУН 
мо гао сам по во љи сво јих стал них чла ни ца ру ко во ђен по ли тич ким 
раз ло зи ма или „сим па ти ја ма“ да ак те по је ди них др жа ва ква ли фи-
ку је као агре си ју, а у дру гим слич ним слу ча је ви ма не. 

ЗАКЉУЧАК

Ме ђу на род но 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 рат но пра во или пра во ору жа них су ко ба) и ко-
ји ма се по вре ђу је или угро жа ва мир ме ђу на ро ди ма и без бед ност 
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чо ве чан ства. За ова де ла про пи са не су 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 де ла у од ре ђе ним слу ча је ви ма при мар на је 
над ле жност ме ђу на род них суд ских (над на ци о нал них) ор га на као 
што су нпр. то киј ски и нир нбер шки суд, Ха шки три бу нал, Рим ски 
суд итд. Код ових кри вич них де ла су у при ме ни два из у зет ка од 
ина че стан дард них ин сти ту та оп штег де ла кри вич ног де ла. То су: 
1) кри вич на од го вор ност и ка жњи вост учи ни ла ца ових кри вич них 
де ла уоп ште не мо же да за ста ри и 2) код ових кри вич них де ла на 
учи ни о це се под од ре ђе ним усло ви ма при ме њу ју од сту па ња од су-
бјек тив не од го вор но сти за сно ва не на кри ви ци – ко манд на од го вор-
ност по ли тич ки и вој но над ре ђе них ли ца и за јед нич ки зло чи нач ки 
по ду хват. 

Ме ђу ме ђу на род ним кри вич ним де ли ма се по свом зна ча ју, 
при ро ди и ка рак те ру из два ја зло чин про тив ми ра или агре си ја. То 
је де ло ко јим се кр ше рат ни за ко ни и оби ча ји ра та (ме ђу на род но 
рат но пра во или пра во ору жа них су ко ба) ико 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. Oво кри-
вич но де ло по зна је и пра во Ре пу бли ке Ср би је, али и ме ђу на род но 
кри вич но пра во о чи јим прав ним и по ли тич ким ди мен зи ја ма го во-
ри овај рад.
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THEDEFINITIONOFAGGRESSION:
POLITICALANDLEGALCONCERNS

Resume
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 (as a аggression 
cri me). 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. 
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. Pe nal ti es pre scri bed for 
the se cri mi nal of fen ces stand for the most se ve re pe nal ti es in con tem-
po rary cri mi nal le gi sla tion. 

For per pe tra tors of the se ag gres sion 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 In ter na ti o nal co urts in Nu rem berg, Tokyo, 
Ha gue, Ro ma. Due to its sig ni fi can ce, na tu re and cha rac ter, the cri me 
abo ve all cri mes stands out among all the cri mes aga inst in ter na ti o nal 
law. It is the cri me og ag gres sion. This cri me is act 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 or in ter na ti o nal 
war 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. This cri mi nal of fen ce has 
pro vi ded cri mi nal law of the Re pu blic of Ser bia and in ter na ti o nal cri-
mi nal law. In this pa per the aut hor has analysed the o re ti cal and prac ti cal 
aspects abo ut this cri mi nal of fen ce in do me stic and in ter na ti o nal law.
Key words:in ter na ti o nal cri mi nal law, ag gres sion, re spon si bi lity, sta te, In ter-

na ti o nal co urt, pe nalty




