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Сажетак
После дугог историјског развоја, коначно је у другој
половини20. векаинаугурисананова,најмлађа грана
казненогправа–међународнокривичноправокојесе
посвојојправнојприродиикарактеристикаманалази
између националног кривичног права имеђународног
јавног права задржавајући своју осебујност и само
сталност.Основниинајзначајнијипојамиинститут
овегранеправасвакакопредстављамеђународнокри
вичнодело. Опојмуисадржинимеђународногкривич
ногделауправнојтеоријипостојивишеразличитих
гледишта,алисеипакможезакључитидасеподовим
појмомподразумевадруштвеноопасно,противправно
деловиногчовекакојејепрописанокаокривичнодело
и за чијег је учиниоца прописана одређена казна.Из
овако одређеног појма међународног кривичног дела
произилазењеговеосновниелементи,атосу:1)де
лочовека(којеобухватарадњупунолетноглицакоја
семожејавитиутриобликакао:чињење,нечињење
ипропуштањедужногнадзора),последицуиузрочни
однос),2)друштвенаопасност,3)противправност,
4)одређеностделаупрописимаи5)виностучинио
ца.Постојидвеврстемеђународнихкривичнихдела: 
у ужем смислу (право или чисто) и уширем смислу
(неправоилимешовито).Најзначајнијасусвакакоме
ђународнакривичнаделауужемсмислукојасуупра
вљена на повреду или угрожавање универзалних, оп
штецивилизацијскихвредностимеђународногправа
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ичовечности–штозаправоипредстављаобјектза
штитеовихкривичнихдела. Но,поредмеђународног
кривичногдела, правнатеоријапознајеикривичноде
лоселементоминостраности(тојесвакокривично
делочијијебилокојиелеменатповезансаиностран
ством)причемусеовадвапојмаувеликојмериподу
дарају, али се ипак и значајно разликују. раду аутор
разматра појам и основне елементе међународних
кривичнихдела.
Кључнеречи:међународниправниакти,кривичноде
ло,одговорност,суд,санкција

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Mе ђу на род но кри вич но пра во је си стем прав них про пи са ко ји-
ма се од ре ђу ју по јам, еле мен ти би ћа и ка рак те ри сти ке по је-

ди них ме ђу на род них кри вич них де ла и кри вич не санк ци је ко је се 
од стра не над ле жних суд ских ор га на из ри чу њи хо вим учи ни о ци ма 
у скла ду, на на чин, под усло ви ма и у по ступ ку ка ко је то од ре ђе но 
у про пи си ма оп штег де ла ове гра не пра ва (Вра чан, 2008: 805-846) . 
Све до по след њих де це ни ја (иако је оно мла да гра на пра ва) си стем 
ме ђу на род ног кри вич ног пра ва ни је био прав но ин сти ту ци о на ли-
зо ван у јед ном ''ко дек су ме ђу на род них зло чи на''. На и ме, тек са за-
вр шет ком Дру гог свет ског ра та и са осни ва њем и по чет ком ра да 
пр вих ''пра вих'' ме ђу на род них суд ских ор га на (у пр вом ре ду аd hoc 
вој них су до ва), у њи хо вим Ста ту ти ма (као основ ним кон сти ту ци о-
нал ним ак ти ма) су од ре ђе на по је ди на ме ђу на род на кри вич на де ла 
из њи хо ве над ле жно сти и си стем кри вич них санк ци ја за учи ни о це 
тих де ла, као и пра ви ла за од ме ра ва ње про пи са них санк ци ја.

И ста ту ти аd hoc три бу на ла за бив шу СФР Ју го сла ви ју и Ру ан-
ду до не ти де ве де се тих го ди на про шлог ве ка та ко ђе су пред ви ђа ли 
си стем де ли ка та – ме ђу на род них кри вич них де ла за чи је учи ни о це 
се пред ових ор га ни ма во ди суд ски псту пак и из ри чу ка зне као је-
ди на вр ста кри вич них санк ци ја. И Ста тут стал ног Ме ђу на род ног 
кри вич ног су да до нет 1998. го ди не (тзв. Рим ски Ста тут) са др жи 
од ред бе ко ји ма се осни ва стал ни Ме ђу на род ни кри вич ни суд, од-
ре ђу је ње го ва ор га ни за ци ја и по сту пак, као и си стем ме ђу на род-
них кри вич них де ла и кри вич них санк ци ја за њи хо ве учи ни о це, 
те пра ви ла за утвр ђи ва ње кри вич не од го вор но сти и ка жњи во сти 
њи хо вих учи ни ла ца. 
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ОСНОВНЕДЕОБЕ
МЕЂУНАРОДНИХКРИВИЧНИХДЕЛА

Основ на по де ла ме ђу на род них кри вич них де ла се та ко мо же 
из вр ши ти пре ма кри те ри ју му њи хо вог из во ра. Пре ма овом кри-
те ри ју му раз ли ку ју се: 1) 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 ку, 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, ц) 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 и д) 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) (Есер, 2003: 
133-163) и 2) ме ђу на род на кри вич на де ла пред ви ђе на у кри вич ном 
за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је. 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 (Јо ва ше вић, 2007: 87-92) из 2005. го ди не.

У прав ној те о ри ји се мо гу про на ћи и дру га чи ји кри те ри ју ми за 
де о бу ме ђу на род них кри вич них де ла. Пре ма кри те ри ју му из во ра, 
ме ђу на род на кри вич на де ла се мо гу по де ли ти на (Ди ми три је вић, 
Ра чић, Ђе рић, Па пић, Пе тро вић, Об ра до вић, 2007: 238). Та ко се 
раз ли ку ју сле де ће вр сте ме ђу на род них кри вич них де ла: 

а) кри вич на де ла пре ма ме ђу на род ном оби чај ном пра ву. То су 
та ква кри вич на де ла ко ја су прет ход но де фи ни са на у не ком 
ме ђу на род ном уго во ру и по том за хва љу ју ћи уни вер зал ним 
вред но сти ма ко је шти те при хва ће на су као та ква у прак си 
ве ћи не др жа ва све та. Оту да де фи ни ци је ових кри вич них де-
ла и кри вич не санк ци је за њи хо ве учи ни о це пред ста вља ју 
ius co gens и де лу ју еrga om nes. То су кри вич на де ла про тив 
ху ма ни тар ног пра ва као што су: 1) ге но цид, 2) зло чин про-
тив чо веч но сти и 3) рат ни зло чи ни. То су, за пра во, ме ђу на-
род на кри вич на де ла у ужем сми слу и 

б) кри вич на де ла про пи са на ви ше стра ним ме ђу на род ним уго-
во ри ма. Ов де спа да ју кри вич на де ла ко ја су про пи са на ме-
ђу на род ним уго во ри ма и има ју деј ство са мо у ме ђу соб ним 
од но си ма др жа ва уго вор ни ца, па и не спа да ју у над ле жност 
ме ђу на род них су до ва. То су де ла ко ја су про пи са на број ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма, као што су: те ро ри зам, пра ње 
нов ца, ко руп ци ја, тр го ви на љу ди ма, зло у по тре ба опој них 
дро га итд. То су, за пра во, ме ђу на род на кри вич на де ла у ши-
рем сми слу.
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Та ко ђе се у прав ној те о ри ји раз ли ку ју две вр сте ме ђу на род них 
кри вич них де ла и то: а) ме ђу на род на кри вич на де ла у ужем сми слу 
и б) ме ђу на род на кри вич на де ла у ши рем сми слу (Ђур ђић, Јо ва-
ше вић, 2003: 13). По де ла ме ђу на род них кри вич них де ла на де ла у 
ужем и у ши рем сми слу је пр ви пут усво је на на 14. Кон гре су Ме-
ђу на род ног удру же ња за кри вич но пра во ко ји је одр жан 1989. го-
ди не у Бе чу. Ме ђу на род на кри вич на де ла у ужем сми слу су за пра во 
кри вич на де ла са др жа на у пре су да ма Нир нбер шког (1946. го ди не) 
и То киј ског (1948. го ди не) су да: 1) зло чин про тив ми ра, 2) зло чин 
про тив чо веч но сти и 3) рат ни зло чин. За њих се још упо тре бља-
ва на зив: кри вич на де ла по нир нбер шком или то киј ском пра ву. У 
ши рем cмислу, ме ђу на род на кри вич на де ла су сва по на ша ња ко-
ја ме ђу на род на за јед ни ца же ли да су зби је на на ци о нал ном ни воу 
про пи су ју ћи оба ве зу за зе мље да их ин кри ми ни шу као кри вич на 
де ла и про пи шу за њи хо ве учи ни о це од ре ђе ну вр сту и ме ру ка зне. 
То су де ла у ве зи са: опој ним дро га ма, тр го ви ном бе лим ро бљем, 
оруж јем, ну кле ар ним ма те ри ја ма, пор но гра фи јом и про сти ту ци-
јом, от ми цом ва зду хо пло ва и сл.

КРИВИЧНАДЕЛАПРЕМАСТАТУТУ
МЕЂУНАРОДНОГВОЈНОГСУДА

Ста тут ме ђу на род ног вој ног су да (Mer le, 1949: 56) 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 (Пр ље та, 1992: 35) 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 чи ни про тив 
ми ра, 2) рат ни зло чи ни и 3) зло чи ни 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 прин ци пу су бјек тив не ак це сор не кри вич не од го-
вор но сти (Dijk, Ho vens, 2001: 56-78). 

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.
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1.Злочинпротивмира

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 (Фа би ја нић Га гро, 2008. 
1: 1067-1092) 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 (Су ки ја со вић, 
1957: 380-392). 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). 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.

2.Ратнизлочини

Рат ни зло чи ни (Ра дој ко вић, 1947: 41) 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) (Jac kson, 
1946: 18): 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 ма 
(Јо си по вић, 2007: 34). 

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 ја (Ne a ve, 1980: 54), 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.
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3.Злочинпротивчовечности

Зло чин про тив чо веч но сти1) (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 ме на. 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 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 ни (Мар ко вић, 1973: 176-180) . 

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 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 ба (Co lin, 1996: 81). 
1) 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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КРИВИЧНАДЕЛАПРЕМАЗАКОНУБРОЈ10.
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. 

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.

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. 

КРИВИЧНАДЕЛАПРЕМАСТАТУТУ
ХАШКОГТРИБУНАЛА

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 
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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 (Јо си по вић, 1996: 183-196). 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 
(Јо ва ше вић, 2002: 96). 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.

1.ТешкеповредеЖеневскихконвенција

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'' (Džo uns, Pa uls, 2005: 131). 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 (Зво на рек, 1997: 151-169)
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 у (Јо си по вић, 2000, 263): 
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. 

Да би се мо гло ра ди ти о овом ме ђу на род ном кри вич ном де лу, 
по треб но је да је рад ња из вр ше ња пред у зе та у од но су на за шти ће-
но до бро под сле де ћим усло ви ма: 1) да по сто ји ору жа ни су коб (Фа-
би ја нић Га гро, 2008: 1067-1092) - си ту а ци ја ка да се при бе гло ору-
жа ној си ли из ме ђу др жа ва или ка да по сто ји про ду же но ору жа но 
на си ље из ме ђу вла сти и ор га ни зо ва них на о ру жа них гру па или пак 
из ме ђу та квих гру па уну тар јед не др жа ве, 2) да по сто ји ве за из ме-
ђу кри вич ног де ла и ору жа ног су ко ба – до вољ но је да су кри вич на 
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де ла би ла те сно по ве за на са не при ја тељ стви ма ко ја су се до га ђа ла 
на де ло ви ма те ри то ри ја ко је су би ле под кон тро лом стра на у су ко-
бу, 3) ору жа ни су коб мо ра би ти ме ђу на род ног ка рак те ра (Ба чић, 
1992: 671-679). Та кав су коб по сто ји у слу ча ју су ко ба две или ви ше 
др жа ва или ка да јед на др жа ва ин тер ве ни ше сво јим тру па ма или на 
дру ги на чин де лу је за ра чун јед не од стра на у су ко бу (ка да др жа-
ва има оп шту кон тро лу над тру па ма у су ко бу ко је де лу ју у дру гој 
др жа ви) и 4) жр тве зло чи на мо ра ју при па да ти гру пи за шти ће них 
ли ца у скла ду са од ред ба ма Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди не 
(Фа би ја нић Га гро, 2008, 2: 115-135).

2.Кршењезаконаиобичајаратовања

''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 (Пе ти чу-
шић, 1997: 183-193). 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 (Гро зда нић, Кур то вић, 2001: 
791-805): 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 ло (Gut man, Ri eff, 1999: 78) 
за пра во су ин кри ми ни са на сле де ћа про тив прав на по на ша ња (Ma-
ug ham, 1951: 109): 1) кр ше ње од ред би Же 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. 

3.Геноцид

Нај те же кри вич но де ло да на шњи це ''зло чин над зло чи ни ма'' – 
ге но цид (Лук шић, 2001: 283-291) је пред ви ђе но у чла ну 4. Ста ту та 
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Ха шког три бу на ла. Ово де ло се са сто ји у на мер ном2) уни ште њу3) 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 ( Де ган, 2008: 77-95). Прак са Ха шког три бу на ла (Фа би ја-
нић Га гро, Шко рић, 2008: 1387-1419) 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 ри4) 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 ња5), 4) спро во ђе ње ме ра 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. 
2) 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). 

3) 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.

4) 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. 

5) 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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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 (Ша кић, Се длар, Тој чић, 1993: 407-454): 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 (Де ган, 2008: 
77-95). 

4.Злочинпротивчовечности

''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: 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. 

5.КривичнаделапремаСтатутуТрибуналазаРуанду

Иста ме ђу на род на кри вич на де ла (Аlvarez, 1999: 365-392), 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-
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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 (Де ган, 2008: 77-
95). 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. 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''.

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 у чла ну 2., 2) зло чин про тив чо веч но сти у чла ну 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 у чла ну 4. (Jon son, 
1996: 211-233). 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: 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.

КРИВИЧНАДЕЛА
ПРЕМАРИМСКОМСТАТУТУ

Рим ски Ста тут стал ног Ме ђу на род ног кри вич ног су да (Сје ка-
ви ца, 2002: 73-87) 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 (Стар че вић, 2002: 590): 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 
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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.

1.Геноцид

Зло чин ге но ци да6) је пред ви ђен у од ред би чла на 6. овог Ста ту-
та. Ово кри вич но де ло (Sat zger, 2005: 193) се чи ни у на ме ри да се 
уни шти у це ли ни или де ли мич но на ци о нал на, ет нич ка или вер ска 
за јед ни ца7) на је дан од сле де ћих на чи на (Лук шић, 2001: 283-291): 
1) уби ја њем чла но ва гру пе8), 2) про у зро ко ва њем те шких фи зич ких 
или мен тал них пат њи чла но ва гру пе, 3) на мер ном под вр га ва њу 
гру пе жи вот ним усло ви ма ко ји тре ба да до ве ду до ње ног пот пу-
ног или де ли мич ног уни ште ња, 4) пред у зи ма њем ме ра упе ре них 
ка спре ча ва њу ра ђа ња у окви ру гру пе и 5) при нуд ном пре ме шта-
њу де це из јед не у дру гу гру пу. Да кле, ов де се ра ди о пре у зи ма њу 
од ред би Кон вен ци је ОУН о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи на ге-
но ци да из 1948. го ди не у по гле ду од ре ђи ва ња би ћа овог нај те жег 
ме ђу на род ног кри вич ног де ла упе ре ног про тив ''чо ве чан ства''. 

2.Злочинпротивчовечности

У чла ну 7. Ста ту та Ме ђу на род ног кри вич ног су да пред ви ђен 
је зло чин про тив чо веч но сти. Рим ски Ста тут раз ли ку је ово кри-
вич но де ло од де ла ге но ци да иако у вре ме ка да је оно би ло уве де но 
у си стем ме ђу на род но прав них ин кри ми на ци ја у де лу те о ри је је 
6) У де лу прав не те о ри је се сма тра да ге но цид не пред ста вља са мо стал но кри-

вич но де ло, већ да је то са мо вр ста зло чи на про тив чо веч но сти. 
7) Овом ин кри ми на ци јом су за шти ће не са мо ста бил не гру пе, ко је ка рак те ри ше 

стал ност и чи јим се чла ном по ста је на осно ву ро ђе ња, док су ис кљу че не не-
стал не ску пи не чи јим се чла ном по ста је на осно ву ин ди ви ду ал не од лу ке. На 
том ста но ви шту сто ји и Ме ђу на род ни кри вич ни три бу нал за Ру ан ду у слу ча ју 
Ака је се. 

8) За по сто ја ње ге но ци да ни је по тре бан и ве ћи број жр та ва. На и ме, сма тра се да 
је до вољ но да учи ни лац уби је јед но или ви ше ли ца. Исто та ко ге но цид мо же 
учи ни ти и изо ло ва ни по је ди нац ако по сту па са ге но цид ном на ме ром и ако се 
ње го во по на ша ње по кла па са дру гим слич ним по на ша њи ма, а та кве је при ро-
де да мо же до ве сти до уни ште ња це ле ску пи не. 



- 136 -

СИСТЕММЕЂУНАРОДНИХКРИВИЧНИХДЕЛАДраганЈовашевић

би ло ми шље ња да су ова два пој ма са др жин ски иден тич на. Зло чин 
про тив чо веч но сти пред ста вља де лат но сти из вр ше не као део рас-
про стра ње ног или си сте ма тич ног на па да9) упе ре ног про тив би ло 
ког ци вил ног ста нов ни штва10). 

У сми слу овог кри вич ног де ла на пад под ра зу ме ва сле де ће рад-
ње из вр ше ња: 1) уби ство, 2) уни шта ва ње, 3) по ро бља ва ње – вр ше-
ње овла шће ња ко ја прет по ста вља ју вла сни штво над не ким ли цем, 
4) де пор та ци ју или на мер но пре ме шта ње ста нов ни штва (про те ри-
ва ње)- на сил но пре ме шта ње ста нов ни штва са под руч ја на ко ме за-
ко ни то бо ра ви, 5) за тва ра ње или дру га стро га ли ша ва ња сло бо де 
на ру ша ва њем основ них пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, 6) тор ту ру 
(му че ње) – на но ше ње фи зич ких и пси хич ких бо ла, пат њи, не ла-
год но сти ли цу ко ме је од у зе та сло бо да, 7) си ло ва ња, сек су ал но 
роп ство, на сил не труд но ће, иза зи ва ње сте ри ли те та или би ло ко ји 
дру ги об лик сек су ал ног угро жа ва ња, 8) про гон би ло ко је гру пе или 
ко лек ти ва по по ли тич кој, вер ској, ра сној, на ци о нал ној, ет нич кој, 
кул тур ној или пол ној осно ви или дру га по сту па ња ко ја су оп ште 
не до пу ште на по ме ђу на род ном пра ву – ов де се ра ди о од у зи ма ње 
ме ђу на род но при зна тих пра ва не кој ску пи ни, 9) иза зи ва ње не стан-
ка ли ца (при сил но не ста ја ње ли ца) – сва ко од у зи ма ње сло бо де кре-
та ња ко је спро во ди др жа ва или не ка дру га ор га ни за ци ја, 10) зло-
чин апарт хеј да – не чо веч на по сту па ња ко ја су из вр ше на у окви ру 
ин сти ту ци о на ли зо ва ног ре жи ма и 10) оста ли не ху ма ни по ступ ци 
ко ји ма се на мер но про у зро ку ју те шке пат ње или озбиљ но угро жа-
ва ње фи зич ког или мен тал ног здра вља.

3.Ратнизлочини

Рат ни зло чи ни су де фи ни са ни у од ред би чла на 8. Рим ског ста-
ту та. Ов де се ра ди о сло же ној дис по зи ци ји кри вич но прав не нор ме, 
па се раз ли ку је ви ше об ли ка овог те шког кри вич ног де ла (''те шка 
кр ше ња за ко на и оби ча ја ра та''). Де ло се са сто ји из раз ли чи тих де-
лат но сти ко је су из вр ше не као део пла на или по ли ти ке или ако је 
тај зло чин из вр шен у ве ли ком (ма сов ном) бро ју слу ча је ва. Ови зло-
чи ни мо гу да бу ду из вр ше ни и у ме ђу на род ном и у не ме ђу на род-
ном ору жа ном су ко бу. 
9) Сма тра се да се ова кав на пад са сто ји у на па ду у окви ру др жав не по ли ти ке 

или оства ре ња ци ље ва не ке дру ге ор га ни за ци је. Тај на пад не мо ра би ти ну-
жно и вој не при ро де. Ово де ло мо же би ти из вр ше но и за вре ме ра та и за вре-
ме ми ра. Оту да сле ди да изо ло ва ни по је ди нач ни на па ди не до ла зе под удар 
ове ин кри ми на ци је. 

10) Код овог зло чи на жр тва ни је по је ди нац, не го це ло куп но чо ве чан ство.
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Пр ви об лик рат них зло чи на се са сто ји у озбиљ ном кр ше њу 
Же нев ских кон вен ци ја од 12. ав гу ста 1949. го ди не, а на ро чи то у 
(Ата нац ко вић, 1981: 60): 1) на мер ном уби ја њу, 2) му че њу или 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 на но ше њу ве ли ких пат њи, озбиљ них те ле сних по вре да 
или на ру ша ва њу здра вља, 4) ве ли ком ра за ра њу или оту ђе њу имо-
ви не без оправ да не вој не по тре бе ко ја су из вр ше на не за ко ни то и 
без об зир но, 5) при си ља ва њу рат них за ро бље ни ка или дру гих за-
шти ће них ли ца да слу же у не при ја тељ ским сна га ма, 6) на мер ном 
ли ша ва њу рат них за ро бље ни ка и дру гих за шти ће них ли ца пра ва 
на по ште но и пра вич но су ђе ње, 7) не за ко ни том про гон ству, тран-
сфе ру или не за ко ни том за тва ра њу ли ца и 8) узи ма њу та ла ца.

Дру ги об лик рат них зло чи на се са сто ји у озбиљ ном на ру ша ва-
њу за ко на и оби ча ја ко ји се при ме њу ју у ме ђу на род ном ору жа ном 
су ко бу, уну тар утвр ђе ног окви ра ме ђу на род ног пра ва, а на ро чи то 
(Ми ло је вић, 1994: 156-161): 

1. на мер но усме ра ва ње на па да про тив ци вил ног ста нов ни штва 
или про тив по је ди них ци вил них ли ца ко ја ни су ди рект но уме ша на 
у су коб, 

2. на мер но усме ра ва ње на па да на ци вил не објек те тј. објек те 
ко ји ни су вој ни ци ље ви, 

3. на мер но усме ра ва ње на па да на осо бље, ин ста ла ци је, ма те-
ри ја ле, је ди ни це или во зи ла укљу че на у ху ма ни тар ну по моћ или 
ми ров ну ми си ју у скла ду са По ве љом ОУН све док има ју пра во на 
за шти ту или пру жа ју по моћ ци ви ли ма или ци вил ним објек ти ма по 
ме ђу на род ним за ко ни ма ко ји ва же за стра не у су ко бу, 

 4. на мер но за по чи ња ње на па да зна ју ћи да ће та кав на пад про-
у зро ко ва ти про прат на стра да ња или на но ше ње по вре да ци ви ли ма 
или на но ше ње ште те ци вил ним објек ти ма или да ће про у зро ко ва ти 
ве ли ка, ду го трај на и озбиљ на оште ће ња жи вот не сре ди не ко ји би 
би ли очи глед но пре ко мер ни у од но су на кон крет но оче ки ва ну вој-
ну ко рист, 

5. на пад или бом бар до ва ње би ло ко јим сред стви ма гра до ва, 
се ла, бо ра ви шта или гра ђе ви на ко је ни су бра ње ни или ни су вој ни 
објек ти, 

6. уби ја ње или ра ња ва ње вој ни ка ко ји је по ло жио сво је оруж је 
са ци љем да се пре да или ви ше не ма на ме ру да се бра ни,

7. зло у по тре ба за ста ве ко јом се да је знак за при мир је, за ста ве 
или вој ног обе леж ја и уни фор ме ко ји при па да ју не при ја те љу или 



- 138 -

СИСТЕММЕЂУНАРОДНИХКРИВИЧНИХДЕЛАДраганЈовашевић

Ује ди ње ним на ци ја ма, као и зло у по тре ба ка рак те ри стич них зна ко-
ва де фи ни са них Же нев ским кон вен ци ја ма ко је иза зи ва ју смрт или 
озбиљ не те ле сне по вре де, 

8. ди рек тан или ин ди рек тан тран сфер (пре се ље ње) од стра не 
оку па ци о не си ле де ла свог ста нов ни штва на оку пи ра ну те ри то ри ју 
или де пор та ци ја или тран сфер свих де ло ва ста нов ни штва са оку-
пи ра не те ри то ри је у окви ру или из ван те те ри то ри је, 

9. на мер но усме ра ва ње на па да на вер ске, обра зов не, умет нич-
ке или на уч не гра ђе ви не ко је се ко ри сте у до бро твор не свр хе, исто-
риј ске спо ме ни ке, бол ни це и ме ста где се оку пља ју бо ле сни и ра-
ње ни под усло вом да то ни су вој ни ци ље ви, 

10. под вр га ва ње ли ца ко ја има ју моћ на су прот ној стра ни фи-
зич ком са ка ће њу или ме ди цин ским или на уч ним екс пе ри мен ти ма 
ма ко је вр сте ко ји ни су оправ да ни ме ди цин ским, сто ма то ло шким 
или бол нич ким ле че њем тог ли ца, ни ти су из ве де ни у ње го вом ин-
те ре су, а ко је мо гу да иза зо ву смрт или озбиљ но угро жа ва ње здра-
вља тог ли ца,

11. уби ја ње или ра ња ва ње из дај ни ка ко ји при па да ју не при ја-
тељ ском на ро ду или вој сци,

12. об ја вљи ва ње да не ће би ти ми ло сти,
13. уни шта ва ње или кон фи ска ци ја не при ја тељ ске имо ви не 

осим уко ли ко то стро го не зах те ва ју ин те ре си ра та, 
14. уки да ње, су спен до ва ње или за бра на пра ва и уче шћа у по-

ступ ку пред су дом др жа вља ни ма не при ја тељ ске стра не, 
15. при ну ђа ва ње при пад ни ка не при ја тељ ске стра не да уче-

ству је у рат ним опе ра ци ја ма упе ре ним про тив соп стве не зе мље, 
чак и ако су би ли у вој ној слу жби пре по чет ка ра та, 

16. пљач ка ње гра да или би ло ког дру гог ме ста у си ту а ци ји ка-
да је за у зет у на па ду, 

17. ко ри шће ње отро ва и сред ста ва ко ји у се би са др же отро ве, 
18. ко ри шће ње за гу шљи ва ца, отров них или дру гих га со ва и 

слич них теч но сти, ма те ри ја или изу ма, 
19. ко ри шће ње му ни ци је ко ја се ла ко ши ри или се спљо шти у 

људ ском те лу, као што су ме ци са чвр стом ча у ром ко ја не по кри ва 
у це ли ни сре ди ну мет ка или је по кри ва, али има за се ке, 

20. ко ри шће ње оруж ја, про јек ти ла, ма те ри ја ла или ме то да ра-
то ва ња ко ји су та кве при ро де да мо гу иза зва ти су ви шне по вре де 
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или не по треб не пат ње или се њи ма кр ше ме ђу на род ни за ко ни о 
ору жа ном су ко бу под усло вом да су они за бра ње ни, 

21. из вр ша ва ње де ла ко ји иза зи ва ју сра мо ту и угро жа ва ју лич-
но до сто јан ство, кон крет но по ни жа ва ње и де гра ди ра ње лич но сти, 

22. из вр ше ње де ла си ло ва ња или сек су ал ног роп ства, при си-
ља ва ње на про сти ту ци ју, на сил ну труд но ћу, при сил ну сте ри ли за-
ци ју или би ло ко ји дру ги об лик сек су ал ног зло ста вља ња, 

23. ис ко ри шћа ва ње при су ства ци ви ла или дру гих ме ђу на род-
но за шти ће них ли ца да би се по вра ти ле од ре ђе не тач ке или по зи-
ци је или обла сти или да би се од ре ђе не вој не сна ге за шти ти ле од 
вој них опе ра ци ја, 

24. на мер не на па де на гра ђе ви не, ме ди цин ске је ди ни це, тран-
спорт и осо бље ко је ко ри сти очи глед не зна ке у скла ду са ме ђу на-
род ним пра вом, 

25. на мер но при бе га ва ње из глад ња ва њу ци ви ла као ме то да 
ра то ва ња ли ша ва ју ћи их ства ри нео п ход них за њи хов оп ста нак, 
укљу чу ју ћи и на мер но спре ча ва ње де ље ња ми ни мал них за ли ха 
обез бе ђе них Же нев ским кон вен ци ја ма и 

26. ре гру то ва ње или на дру ги на чин ста вља ње у вој ну слу жбу 
де це ис под 15 го ди на у на ци о нал не ору жа не сна ге или њи хо во ко-
ри шће ње за ак тив но уче ство ва ње у бор ба ма.

Тре ћи об лик рат них зло чи на из чла на 8. Рим ског ста ту та се 
са сто ји о озбиљ ном кр ше њу чла на 3. Же нев ских кон вен ци ја у слу-
ча ју ору жа ног су ко ба ко ји ни је ме ђу на род ног ка рак те ра, а ко је су 
де лат но сти учи ње не пре ма ци вил ном ста нов ни штву ко је ни је ак-
тив но уче ство ва ло у бор ба ма, укљу чу ју ћи и при пад ни ке вој них 
фор ма ци ја ко ји су по ло жи ли оруж је или ли ца ко ја су ван бор бе 
услед бо ле сти, ра ња ва ња, ка зне или дру гог раз ло га. Ово се де ло 
мо же из вр ши ти вр ше њем сле де ћих рад њи: 1) на си љем пре ма жи-
во ту, по себ но уби стви ма свих вр ста, са ка ће њем, окрут ним по на ша-
њем и тор ту ром, 2) по сту па њем на из ра зи то сра мо тан на чин пре ма 
лич ном до сто јан ству, а по себ но на на чин ко ји по ни жа ва ли ца, 3) 
узи ма њем та ла ца и 4) до но ше њем пре су да и из вр ше њем смрт не 
ка зне без прет ход не об ја ве пре су де од стра не ре гу лар но кон тро ли-
са ног су да ко ји би обез бе дио све за кон ске га ран ци је ко је су оп ште 
при зна те као нео п ход не.

Че твр ти об лик рат них зло чи на из чла на 8. Рим ског ста ту та 
пред ви ђа кри вич но де ло ко јим се вр ше озбиљ не по вре де за ко на и 
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оби ча ја ра то ва ња у ору жа ним су ко би ма уну тар утвр ђе них окви ра 
ме ђу на род ног пра ва, а на ро чи то ако се пред у зи ма ју сле де ћи ак ти: 

1. на мер но усме ра ва ње на па да на ци вил но ста нов ни штво или 
на ци вил на ли ца ко ја не уче ству ју ак тив но у не при ја тељ стви ма, 

2. на мер но усме ра ва ње на па да на гра ђе ви не, ма те ри ја ле, ме-
ди цин ске је ди ни це, тран спор те и осо бље ко је ко ри сти очи глед не 
озна ке ре гу ли са не Же нев ским кон вен ци ја ма у скла ду са ме ђу на-
род ним пра вом , 

3. на мер но усме ра ва ње на па да на осо бље, ин ста ла ци је, ма те-
ри ја ле, је ди ни це или во зи ла ху ма ни тар не по мо ћи или ми ров не ми-
си је у скла ду са По ве љом Ује ди ње них на ци ја све док има ју пра во 
на за шти ту и пру жа ње по мо ћи ци ви ли ма и ци вил ним објек ти ма по 
пра ву ору жа них су ко ба, 

4. на мер но усме ра ва ње на па да на вер ске, обра зов не, умет нич-
ке, на уч не гра ђе ви не, као и гра ђе ви не за до бро твор не свр хе, исто-
риј ске спо ме ни ке, бол ни це и ме ста где су оку пље ни ра ње ни ци и 
бо ле сни ци под усло вом да то ни су вој ни објек ти, 

5. пљач ка ње на се ља и ме ста, чак и ка да су за у зе та при ли ком 
на па да, 

6. си ло ва ње, сек су ал но роп ство, при си ља ва ње на про сти ту ци-
ју, на сил ну труд но ћу, при сил ну сте ри ли за ци ју или би ло ко ји дру ги 
об лик сек су ал ног зло ста вља ња де фи ни са не као озбиљ не по вре де 
Же нев ских кон вен ци ја, 

7. ре гру то ва ње или на дру ги на чин ста вља ње у вој ну слу жбу 
де це ис под 15 го ди не у на ци о нал не ору жа не сна ге или њи хо во ко-
ри шће ње за ак тив но уче ство ва ње у бор ба ма, 

8. на ре ђе ње за пре се ља ва ње ци вил ног ста нов ни штва из раз-
ло га ве за них за су коб, осим ако то зах те ва си гур ност ци ви ла или 
нео п ход ни вој ни раз ло зи, 

9. под му кло уби ја ње или ра ња ва ње вој ни ка су прот не стра не, 
10. об ја вљи ва ње да не ће би ти ми ло сти, 
11. под вр га ва ње ли ца ко ја има ју моћ на су прот ној стра ни, фи-

зич ком са ка ће њу или ме ди цин ским или на уч ним екс пе ри мен ти ма 
ма ко је вр сте ко ји ни су оправ да ни ме ди цин ским, сто ма то ло шким 
или бол нич ким ле че њем тог ли ца, ни ти су из ве де ни у ње го вом ин-
те ре су, а ко је мо гу да иза зо ву смрт или озбиљ но угро жа ва ње здра-
вља тог ли ца и 
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12. уни шта ва ње или кон фи ска ци ја имо ви не су прот не стра не, 
осим ако то ни је учи ње но из раз ло га им пе ра тив не вој не по тре бе у 
су ко бу.

4.Злочинагресије

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 (Де ган, 2003: 169-
195). 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. 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 агер 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 пе-
ма ње, от по чи ња ње или во ђе ње агре сив ног ра та ко ји пред у ме не ка 
др жа ва''. Да нас ме ђу на род но кри вич но де ло агре си је (ина че на ве-
де но у чла ну 5. Рим ског ста ту та) 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 ћа11). Но, у по гле ду ква ли фи ка-
ци је овог де ла Ста тут Ме ђу на род ног кри вич ног су да упу ћу је 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 (Ба ги њан, 1955: 75). 

Пре ма овој од ред би де ло агре си је пред ста вља ју сле де ћи ак ти 
(Ла за ре вић, 1995: 80): 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-

11) 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 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. 
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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. 

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 
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 (Тriffterer, 2001: 811-881). 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 ме ђу на род ну од го вор ност. Објект за шти те код овог 
кри вич ног де ла је мир ме ђу на ро ди ма и њи хо вим др жа ва ма. По 
сво јој при ро ди ово је кри вич но де ло de lic ta com mu nia, иако у прак-
си учи ни лац де ла мо ра да има од ре ђе ни по ли тич ки, др жав ни, слу-
жбе ни или вој ни по ло жај, свој ство или ути цај да би уоп ште мо гао 
да пре ду зме рад њу из вр ше ња. 

ЗАКЉУЧАК

На ста ло у окви ру и под окри љем ме ђу на род ног рат ног (и ху ма-
ни тар ног) пра ва, ме ђу на род но кри вич но пра во је по чет ком тре ћег 
ми ле ни ју ма сте кло ''пра во гра ђан ства'' као нај мла ђа кри вич но прав-
на ди сци пли на. Сту па њем на сна гу Рим ског ста ту та Ме ђу на род ног 
кри вич ног су да, ко нач но је ина у гу ри са на ова гра на пра ва у ма те-
ри јал ном, про це сном и из вр шном сми слу. Но, и пре то га, кроз низ 
пар ци јал них ме ђу на род них прав них ака та (уни вер зал ног или ре-
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ги о нал ног ка рак те ра) или уго во ра ме ђу по је ди ним др жа ва ма као 
и кроз суд ску прак су (у пр вом ре ду нир нбер шког и то киј ског су да) 
ста са ва ла је ова гра на пра ва кроз из град њу основ них кри вич но-
прав них пој мо ва и ин сти ту та. 

То су: 1) ме ђу на род но кри вич но де ло (ко је се раз ли ку је од кри-
вич ног де ла са еле мен том ино стра но сти), а ко је мо же да се ја ви у 
два ви да: као де ло у ужем сми слу (пра во) и де ло у ши рем сми слу 
(не пра во или ме што ви то), 2) кри вич на од го вор ност (чи ја је прет-
по став ка на вр ше них 18 го ди на жи во та учи ни о ца де ла при че му 
се на стра ни учи ни о ца мо же ја ви ти јед но (и че сти ви ше ли ца, а 
по не кад и прав но ли це – ор га ни за ци ја па чак и чи та ва др жа ва) и 
3) си стем кри вич них санк ци ја – ка зни ко је из ри чу над на ци о нал ни 
суд ски ор га ни. Упра во о овим основ ним пој мо ви ма и ин сти ту ти ма 
ме ђу на род ног кри вич ног пра ва го во ри и овај рад. 

DraganJovasevic
SYSTEMOFINTERNATIONALCRIMINALACTS

Summary
Afteralonghistoricaldevelopment,thesecondhalfofthe
20 th centuryhas inaugurated thenew, latest branchof
the punitive law – international criminal law. By its le
galnatureandcharacteristicsitissomewherebetweenthe
nationalcriminallawandinternationalpubliclaw,main
tainingitspeculiarityandindenpendence.Thebasicand
mostimportantnotionandinstituteofthisbranchoflaw
iscertainlytheinternationalcriminalact.Inthetheoryof
law,thereareseveralviewsonthenotionandcontentsof
theinternationalcriminalact.However,itcanbeconclu
dedthat thisnotionimpliesasociallydangerous, illegal
actcommittedbytheperpetratoranddefinedasacriminal
actwhoseperpetratoristopunishedasprescribedbythe
law.Suchadefinednotionoftheinternationalcriminalact
includesitsbasicelements,andtheseareasfollows:1)the
actofaman(includingtheactofanadultpersonthatcan
becommittedinthreeforms:acting,nonactingandfailu
retoprovidepropersupervision),effectandcausality,2)
socialdanger,3)unlawfulness,4)definitionofanactby
rulesand5)guiltoftheperpetrator.Therearetwokindsof
internationalcriminalacts:internationalcriminalactsin
anarrowsenseandinternationalcriminalactsinabroad
sense.Themostsignificantarecertainlytheinternational
criminalactsinanarrowsensethataredirectedtowards
violation or endangering of the universal, general civi
lisationvalues– international lawandhumanity–what
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is actually the subject of protection from these criminal
acts.Apartfromtheinternationalcriminalact,thetheory
oflawalsoincludesaforeigncriminalact(anycriminal
actwithaforeignelement).Byallthis,thesetwonotions
coincidelargely,butarealsoconsiderablydifferentfrom
eachother.Inthispapertheauthorhasanalysednotion
andbasicelementsofinternationalcrimes.
KeyWords: international legaldocuments, criminalact,
responsibility,court,sanction
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