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Сажетак
Ме ђу на род но пра во ору жа них су ко ба као скуп прав них пра-

ви ла ко ја се при ме њу ју у си ту а ци ја ма ору жа них су ко ба, усме ре но 
је ка из на ла же њу ком про ми са из ме ђу стал не вој не по тре бе и ху-
ма ни тар них на че ла. Циљ ра та је да се про тив ник по ра зи што бр же 
и што ефи ка сни је. Циљ ху ма них на че ла и прин ци па је да се уни-
шта ва ња ко ја су ди рект на по сле ди ца тог су ко ба све ду на нај ма њу 
ме ру и ко ли ко – то ли ко ху ма ни зу ју, од но сно убла же, ако је мо гу ће 
и ко ли ко је мо гу ће. Си ла ко ја се при ме њу је у ору жа ним су ко би ма и 
ко ја је ствар но нео п ход на ра ди по сти за ња ко нач ног ци ља због ко га 
се су ко бу и при бе гло мо ра да бу де кон тро ли са на и ра зум на ци љу 
ко ји се по ста вља. Че сто се у ору жа ним су ко би ма што на мер но што 
не на мер но у оп штем рат ном ме та жу уни шта ва ју не са мо људ ски 
ре сур си, не го и ње го ва кул тур на до бра, ко ја пред ста вља ју ма те-
ри јал на све до чан ства до при но са јед ног на ро да укуп ној свет ској 
ци ви ли за ци ји. Из раз ло га вој не по тре бе огра ни че на је ме ђу на род-
но прав на за шти та кул тур них до ба ра,од но сно, по сто ји де ро га ци ја 
за шти те кул ту них до ба ра за снов на на на на че ли ма ху ма ни тар ног 
пра ва и оп штих на че ла људ ских пра ва. Нео п ход но је да се уви ди 
ре ал ност ору жа них су ко ба ко ја под ра зу ме ва да то ком њих кул тур-
на до бра ипак би ва ју ме та на па да и уни ште ња. По треб но је утвр-
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ди ти  ка да, под ко јим усло ви ма, по чи јем на ре ђе њу и уз ка кве ме ре 
пре до стро жно сти је до зво љен на пад на кул тур на до бро. 
Кључ не ре чи: Ме ђу на род но пра во ору жа них су ко ба, Же нев ске кон вен-

ци је, Кон вен ци ја о за шти ти кул тур них до ба ра,ору жа ни 
су коб,кул тур на до бра, оп шта за шти та, спе ци јал на за шти-
та, по бољ ша на за шти та.

ОПШТАПИТАЊАЗАШТИТЕ
КУЛТУРНОИСТОРИЈСКИХСПОМЕНИКА

По сма тра но кроз исто ри ју ору жа них су ко ба, уоч љи во је раз-
ли чи то по сту па ње ка да се су коб во ди са про тив ни ком ко ји де ли 
исте ци ви ли за циј ске и кул тур не вред но сти, у од но су на су коб ко ји 
се во ди са про тив ни ком ко ји је стра нац и не по зна ни ца у кул тур ном 
и ци ви ли за циј ском сми слу. Ме ђу соб ни су ко би европ ских на ро да 
кроз це лу исто ри ју, од ан ти ке па до два де се тог ве ка, по ка зи ва ли 
су ге не рал но дру га чи је ли це од су ко ба ко је су ти исти европ ски 
на ро ди во ди ли про тив на ро да ко ји су не-хри шћа ни или не-евро-
пља ни. У су ко би ма во ђе ним из ме ђу европ ских хри шћан ских на-
ро да, по сто ја ла су не ка ба зич на пра ви ла, пре те жно оби чај ног ка-
рак те ра, ко ја су се, ге не рал но, не без из у зе та ка, по што ва ла ме ђу 
су ко бље ним стра на ма. Јед но од тих пра ви ла се од но си на  за бра ну 
на па да на цр кве, ма на сти ре и уоп ште вер ске објек те, и исто се то-
ком сред њег ве ка у Евро пи то ли ко уста ли ло и по ста ло оби чај но и 
оп ште по зна то, а вре ме ном и кроз раз ли чи те на ред бе и ин струк ци је 
и ко ди фи ко ва но у та квом оби му да је за по вре ду ових пра ви ла би-
ла пред ви ђе на и од го ва ра ју ћа кри вич на санк ци ја.1) Ово пра ви ло је 
рет ко по што ва но у су ко би ма са про тив ни ци ма ко ји су при па да ли 
дру гим ци ви ли за циј ским кру го ви ма, и њи хо ви објек ти кул ту ре и 

1) Дра пер и Нус ба ум на во де при ме ре до не тих пра ви ла и кр ше ње истих .G. I. A., Dr ra per, 
„Pe ni ten tial Di sci pli ne and Pu blic Wars in the Mid dle Ages“, 1 IRRC, 1961, pp. 4–18. и 
рр.63–78; А., Nus sba um , „A Con ci se Hi story of the Law Na ti ons“, Re vi sed edi tion,  New 
York, 1961, p. 18; у сту ди ји о рат ним за ро бље ни ци ма В. Јон чић ево лу и тив но при ка зу је 
до но ше ње ових пра ви ла и њи хо во по што ва ње кроз исто ри ју. V., Jon čić, Rat ni za ro blje ni-
ci –me đu na ro no prav ni sta tus, Voj no iz da vač ki za vod, Be o grad, 2002, str. 50-54; В., Јон чић, 
Joнчић, В., „Вој на по тре ба и ме ђу на род но пра во“, Војнодело,6/96, Бе о град, 1996; 

 Те о дор Ме рон на во ди не ке при ме ре до не тих пра ви ла као, на при мер, слу чај са ен гле-
ским кра љем Џо ном 1214. го ди не ко ји је до нео на ред бу о за бра ни пљач ке цр кве ног 
бла га то ком вој них по хо да, а на ред ба ма Ри чар да II из 1385. го ди не и Хен ри ја V из 1419. 
го ди не, о за бра ни кра ђе и рат них пљач ки цр ка ва. Ове ка тив но сти би ле су санк ци о ни са-
не смрт ном ка зном. На ис то ку Евро пе, пре ма на во ди ма Ин грид Де тер, по чет ком 14-ог 
ве ка, на ред бу слич ног са др жа ја до нео је пољ ски краљ Ка зи мир Ве ли ки. (Т., Ме рон, 
Међународноправочовечностипотичеиздавнина–Есеји, Са ми здат, Б-92, Бе о град, 
2004,стра на 12.; Det ter, In grid, ‚‚TheLawofWar“‚secondedition,Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge, 2000, p. 152). 
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ре ли ги је би ли су ре дов но ме та на па да, уни шта ва ња, пљач ке и оп-
ште де струк ци је.2) Је дан од раз ло га што су ови објек ти3)  би ли ме та 
на па да је и њи хо во тра ди ци о нал но ло ци ра ње у на се ље ним ме сти-
ма, ко ја су кроз исто ри ју, че сто би ла у фо ку су вој них опе ра ци ја, 
па је ово ве ро ват но про у зро ко ва ло да су то ком вре ме на ре ли гиј ски 
објек ти, а по себ но ма на сти ри, по че ли да се из два ја ју и гра де ван 
ур ба них зо на, че сто да ле ко од глав них са о бра ћај ни ца. Та ко скло-
ње ни религиjски објек ти ван глав них пра ва ца на па да (прав ци по-
хо да ко ји су у ства ри ге о стра те гиј ски прав ци), има ли су ве ће шан-
се да са чу ва ју кул тур но и исто риј ско бла го по хра ње но у њи хо вим 
ри зни ца ма. То је по не кад успе ва ло, али не увек. По себ но је не у-
спе шно за шти ће но би ло ово кул тур но бла го у слу ча је ви ма ка да је 
на па дач имао за циљ да уни шти кул тур ни иден ти тет про тив ни ка и 
та да ни је пре зао од уни шта ва ња све га што чи ни по себ ност јед ног 
на ро да и ње го ве кул ту ре. 

Ти пич ни при ме ри за ова ква уни ште ња су при ме ри из исто-
ри је као што је слу чај са Кар та ги ном од стра не Ри мља на, уни ште-
ње Хин ду ци ви ли за ци је од стра не му сли ма на у ју жној Ази ји, осва-
јач ки по хо ди и ра за ра ња у пред ко лум бов ској исто ри ји Аме ри ке од 
стра не Шпа на ца и др.

Ни два де се ти век ни је остао имун на ра за ра ња кул тур них и 
ци ви ли за циј ских до ба ра у ору жа ним су ко би ма. Та ко, на при мер, 
узи ма ју се као нај ти пич ни ји при ме ри уни ште ње кул тур не ба шти-
не бом бар до ва ње Ен гле ске у вре ме Бит ке за Бри та ни ју и ка сни-
је не се лек тив но бом бар до ва ње бри тан ских остр ва ра ке та ма Ф-1 
и Ф-2, ма сов на бом бра до ва ња ши ром Евро пе и од стра не Не ма ца 
и Ита ли ја на (Ро тер дам, Вар ша ва) и при кра ју ра та од стра не Са-
ве зни ка. По себ но ве ли ку ште ту има ла је Ср би ја бом бар до ва њем 
гра до ва на по чет ку ра та од стра не Не ма ца где су по себ но стра да ли 
кул тур ни објек ти (На род на би бли о те ка у Бе о гра ду, Ваз не сењ ска 
цр ква, згра да Ста рог дво ра и др.) и на кра ју ра та од Са ве зни ка (Бе-
о град на У скрс 1944.го ди не). По сле Дру гог свет ског ра та на ста ви ло 
се са уни штав њем кул тур них до ба ра иако је би ла до не та по зна та 
Кон вен ци ја о за шти ти кул тур них до ба ра 1954. го ди не (уни ште ње 
ста туе Бу де у ка ме ну од стра не Та ли ба на то ком су ко ба у Ав га ни-
ста ну, кра јем два де се тог ве ка, уни ште ње ком плек са у Ира ку, па-
го да у Кам бо џи, спо ме ни ка кул ту ре у Ви јет на му и Ла о су у вре ме 

2) V. Jon čić, op. cit. str. 52-56.

3) Не мо гу ће је објек те кул ту ре по сма тра ти одво је но од ре ли гиј ских обје ка та, јер се упра во 
у њи ма, го то во по пра ви лу ко је се мо же при ме ни ти на све ве ли ке свет ске ре ли ги је, кроз 
исто ри ју раз ви ја ла, не го ва ла и ба шти ни ла кул тур на тра ди ци ја под не бља у ко ји ма се ти 
ре ли гиј ски објек ти на ла зе, а че сто су они би ли и мо тор умет нич ког, на уч ног, ар хи тек-
тон ског и сва ког дру гог про гре са.
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Ви јет нам ског ра та и др.). Сви ови на па ди би ли су усме ре ни де лом 
и на уни ште ње, кул тур не ба шти не ових на ро да, по себ но ста рих 
гра до ва ко ји су пред ста вља ли је дин стве ну ар хи тек тон ску це ли ну, 
раз ви ја ну ве ко ви ма уна зад. Основ ни про блем свих на ве де них при-
ме ра уни шта ва ња зна чај них обје ка та кул ту ре и кул тур них до ба ра 
је да та уни шта ва ња ни су има ла ни ка кву вој ну свр ху, ни ти су на-
па да чу до не ла би ло ка кву ди рект ну, ефек тив ну и не по сред ну вој-
ну пред ност, од но сно иста су из вр ше на са мо са ци љем све оп ште 
де струк ци је и уни ште ња про тив ни ка, не са мо у фи зич ком сми слу 
не го и у сми слу уни ште ња ње го ве кул ту ре и кул тур них осо бе но-
сти, као и ње го вог до при но са укуп ним ци ви ли за циј ским до стиг-
ну ћи ма чо ве чан ства. Са дру ге стра не, ре ал но је за ми сли во да се 
то ком ору жа ног су ко ба по ја ви си ту а ци ја ко ја на ла же и оправ да ва 
на пад на од ре ђе но кул тур но до бро, по го то во ако је та кво кул тур-
но до бро су прот на стра на сво јим ак тив но сти ма пре тво ри ла у ле-
га лан и ле ги ти ман вој ни циљ чи ја не у тра ли за ци ја или уни ште ње 
на па да чу до но си ди рект ну вој ну пред ност.4) Већ са ма хи по те тич ка 
прет по став ка по сто ја ња си ту а ци ја у ко ји ма је мо гућ на пад на кул-
тур на до бра до во љан је раз лог да се у овом тек сту по све ти по себ на 
па жња пра ви ли ма и про це ду ра ма до но ше ња од лу ке о на па ду на 
кул тур на до бра и објек те кул ту ре.

ОСНОВНАПРАВИЛА
ОЗАШТИТИКУЛТУРНИХДОБАРА

УОРУЖАНИМСУКОБИМА

Свест о зна ча ју очу ва ња кул тур них до ба ра то ком ору жа них 
су ко ба на шла је сво ју ме ђу на род но–прав ну за шти ту у Ха шкој ко-
ди фи ка ци ји 1907. го ди не и од та да се не пре ста но раз ви ја и по твр-
ђу је. Већ је Ха шки пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп-
ну у чла ну 27. Оба ве зао стра не у су ко бу да „приликомопсада и
бомбардовањапредузмусвепотребнемередасепоштеде,колико
год јемогуће, зграде посвећене верскимобредима, уметностии
науци,каоиисторијскиспоменици...,подусловомданисууисто

4) Henckra ets, J., M., „New ru le for the pro tec tion of  cul tu ral pro perty in ar med con flict: the 
sug ni fi can ce of the Se cond Pro to col to the 1954 and Ha gue Con ven tion for the Pro tec tion of 
Cul tu ral Pro perty in the Event of Ar med Con flic“, ReportonthemeetingofExsperts,Ge ne va, 
2002.
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времеупотребљениувојнесврхе.“5) Исти члан про пи су је и оба ве зу 
стра не ко ја се на ла зи у оп са ди да ове објек те озна чи спе ци јал ним 
вид ним зна ци ма ко је уна пред тре ба са оп шти ти оп са ђи ва чу. До дат-
ни сте пен за шти те кул тур них до ба ра уве ден је чла ном 56. по ме ну-
тог Пра вил ни ка, ко јим се за бра њу је сва ка за пле на, уни ште ње или 
на мер но оште ће ње уста но ва по све ће них вер ским об ре ди ма, до-
бро чин ству, на ста ви, на у ци и умет но сти, исто риј ских спо ме ни ка, 
као и умет нич ких и на уч них де ла.6) И у чла ну 5. Кон вен ци је о бом-
бар до ва њу од стра не по мор ских сна га у вре ме ра та (IX Ха шка кон-
вен ци ја из 1907. го ди не),7) на ла зе се исте од ред бе као и у чла ну 27. 
Пра вил ни ка, уз је ди ну раз ли ку што је овај члан до пу њен пра ви лом 
о из гле ду зна ка за шти те и ди стинк ци је ко јим се тре ба ју озна чи ти 
ови објек ти у ци љу њи хо вог раз ли ко ва ња од дру гих обје ка та. Ов-
де ви ди мо на сна зи је дан при лич но ре ла ти ви зо ван сте пен за шти те 
кул тур них до ба ра, по што су Ха шка пра ви ла опре де ље на у прав цу 
од у зи ма ња за шти те објек ти ма кул ту ре од мо мен та ка да се они ста-
ве у функ ци ју оства ре ња вој них ци ље ва, јер се од тог мо мен та они 
сма тра ју вој ним објек ти ма пре ма ко ји ма се ле гал но мо гу усме ри ти 
бор бе на деј ства. 

Же нев ске кон вен ци је о за шти ти жр та ва ору жа них су ко ба, из 
1949. го ди не, не по све ћу ју по себ ну па жњу за шти ти кул тур них до-
ба ра, што је до не кле и ра зу мљи во, има ју ћи у ви ду њи хо ву усме-
ре ност на ре ша ва ње пи та ња за шти те по је ди на ца–жр та ва ору жа-
них су ко ба. Ипак, тре ба при зна ти да по сто ји је дан члан Же нев ске 
кон вен ци је о за шти ти гра ђан ских ли ца за вре ме ра та (IV Же нев ска 
кон вен ци ја), чи јим се ло гич ким ту ма че њем мо же „по кри ти“ и по ље 
за шти те кул тур них до ба ра, ма да са мо на оку пи ра ној те ри то ри ји. 
Чла ном 53.  за бра њу је се оку па ци о ној си ли да уни шта ва по крет на 
и не по крет на до бра не за ви сно од об ли ка вла сни штва ко је над њи-
ма има ју фи зич ка или прав на ли ца са оку пи ра не те ри то ри је, из у зев 
у слу ча је ви ма у ко ји ма би та уни ште ња би ла ап со лут но нео п ход на 
ра ди из во ђе ња бор бе них деј ста ва. Да кле, пре ма овом чла ну, кул-
тур на до бра се сва ка ко мо гу сма тра ти за шти ће ним по од ред ба ма 
IV Же нев ске кон вен ци је,8) али та за шти та мо же би ти су спен до ва на 
про стом оце ном од стра не оку па ци о не си ле да по сто ји ап со лут на 
вој на нео п ход ност да се ови објек ти уни ште у ци љу успе шног из-

5) Изворимеђународногхуманитарногправа, Ју го сло вен ски Цр ве ни Крст, Бе о град, 1999. 
Го ди не, стра на 274.

6) Ibid.,стр. 278.

7) Ibid.,стр. 288. 

8) Commentary IV Geneva Convention, In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross, Ge ne va, 
1958., p.301.
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во ђе ња бор бе них деј ста ва. До пун ски про то ко ли уз Же нев ске кон-
вен ци је (До пун ски про то кол уз Же нев ске кон вен ци је од 12. ав гу ста 
1949. го ди не о за шти ти жр та ва ме ђу на род них ору жа них су ко ба, од 
8. ју на 1977. го ди не у да љем тек сту Про то кол I) и До пун ски про то-
кол уз Же нев ске кон вен ци је од 12. ав гу ста 1949. го ди не о за шти ти 
жр та ва не ме ђу на род них ору жа них су ко ба, од 8. ју на 1977. го ди не 
(Про то кол II)), за раз ли ку од Же нев ских кон вен ци ја из 1949. го ди-
не, чи не зна чај ни ји по мак у про мо ци ји за шти те кул тур них до ба ра 
за вре ме ору жа них су ко ба. Про то кол I је у том сми слу чла ном 53. 
стра на ма у су ко бу је за бра нио „а)вршитибилокакавнепријатељ-
скиактуперенпротивисторијскихспоменика,уметничкихдела
илихрамовакојисачињавајукултурноилидуховнонаслеђенарода;
б)користититаквеобјектезапомоћвојнимакцијама;в)дата-
квиобјектибудупредметрепресалија.“9) 

Члан 16. Про то ко ла II има стил ски не што дру га чи ју сти пу-
ла ци ју, на чел но слич ну од ред ба ма да тим у Про то ко лу I, осим де ла 
ко ји се од но си на за бра ну ре пре са ли ја, ко ја је из о ста вље на, као 
раз лог по гре шног убе ђе ња по је ди них де ле га ци ја зе ма ља ко је су 
уче ство ва ле у са ста вља њу тек ста овог Про то ко ла, об зи ром да су 
исте сма тра ле да у јед ном по јед но ста вље ном до ку мен ту ка кав је 
Про то кол II не тре ба ве ћу па жњу по све ћи ва ти кул тур ним до бри ма, 
ка да већ ни са мим пра ви ли ма о во ђе њу не при ја тељ ста ва ни је по-
све ће на по себ на па жња.10) 

Раз ло зи због ко јих се Про то ко ли I и II у ре ла тив но скром ном 
оби му „ба ве“ за шти том кул тур них до ба ра, од но сно ис ти ма пру жа-
ју са мо основ не га ран ци је за шти те, ле же у чи ње ни ци да у си сте му 
ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба по сто ји lexspecialis, од но сно 
по себ на Кон вен ци ја по све ће на за шти ти кул тур них до ба ра то ком 
ору жа них су ко ба, ко јој по ме ну ти Про то ко ли и из ри чи ту при зна ју 
пр вен ство у по гле ду ре гу ли са ња прав ног ста ту са кул тур них до ба ра 
то ком ору жа них су ко ба.11)  Основ ни ме ђу на род но-прав ни до ку мент 
ко јим се уво ди за шти та обје ка та кул ту ре за вре ме ору жа них су ко ба 
је UNE SCO-ва Кон вен ци ја за за шти ту кул тур них до ба ра у слу ча ју 
ору жа ног су ко ба из 1954. Го ди не. Кон вен ци ја са др жи од ре ђен број 
пра ви ла при ме њи вих у окол но сти ма ка да вла да мир, али иста не ће 

9) Изворихуманитарногправа,оп.цит.,стр. 208.

10) Pil loud, C./ de Pre ux, J./ San doz, Y./ Zim mer mann, B./ Eber lin, Ph./ Gas ser, H./ Wen ger, C.F./ 
Ju nod, S.S./ Pic tet, J., CommentaryontheAdditionalProtocolsof8June1977totheGeneva
Conventionsof12August1949,In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross, Mar ti nus Nij hoff 
Pu blis hers, Ge ne va, 1987, р. 1466; В., Јон чић, ibid., 1996, стр. 2-36.

11) Члан 53. Про то ко ла I и члан 16. Про то ко ла II са др же иден тич ну увод ну ре че ни цу: „Не
дирајућиуодредбеХашкеконвенцијезазаштитукултурнихдобарауслучајуоружаног
сукоба…забрањеноје...:“
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би ти пред мет об ра де у тек сту ко ји сле ди, већ ће пу на па жња би ти 
по све ће на са мо пра ви ли ма чи ја при ме на је ве за на за слу чај из би ја-
ња ору жа ног су ко ба из ме ђу др жа ва уго вор ни ца, чак и ако јед на или 
ви ше њих не при зна ју по сто ја ње рат ног ста ња. По што за јед но са 
Кон вен ци јом чи не је дин стве ну це ли ну и исту до пу њу ју и де таљ-
ни је ту ма че, нео п ход но је да се упо ре до са од ред ба ма Кон вен ци је 
ту ма че и ак ти ко ји су до не ти на ис тој ме ђу на род ној кон фе рен ци ји 
ка да и Кон вен ци ја, а то су Пра вил ник о из вр ша ва њу Ха шке кон-
вен ци је за за шти ту кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног су ко ба из 
1954. го ди не, Ха шки про то кол о за шти ти кул тур них до ба ра у слу-
ча ју ору жа ног су ко ба из 1954. го ди не, као и је дан акт до нет го то во 
по ла ве ка ка сни је; Дру ги про то кол уз Ха шку кон вен ци ју од 1954. 
го ди не о за шти ти кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа них су ко ба из 
1999. го ди не.

Кон вен ци ја у пр вом чла ну у ци љу из бе га ва ња не до у ми ца око 
пој ма кул тур ног до бра де фи ни ше овај по јам и на во ди да се под 
кул тур ним до бри ма сма тра ју, без об зи ра на по ре кло и вла сни ка:

а)„покретнаинепокретнадобракојасуодвеликогзна-
чаја закултурнубаштину свакогнарода, каоштосу:
споменициархитектуре,уметностиилиисторије,вер-
скиилилаички,археолошкаместа,скупграђевинакоје
су као целина од историјског или уметничког интере-
са,уметничкадела,рукописи,књигеидругипредмети
уметничког, историјског или  археолошког интереса,
каоинаучнеколекцијеиважнеколекцијекњига,архива
илирепродукцијанапреднаведенихдобара;

б) зградечијајеглавнаиефективнанаменадачувајуили
даизлажупокретнакултурнадобранаведенауалинеји
а),као:музеји,великебиблиотеке,археолошкасклади-
шта,каоискладиштаодређеназасклањањепокрет-
них културнихдобаранаведених у алинеји а) у случају
оружаногсукоба;

в) центриукојимасеналазизначајанбројкултурнихдоба-
ра,којасунаведенауалинејамаа)иb),такозваницен-
триукојимасусакупљеникултурниспоменици.“12)

У на ред ним чла но ви ма Кон вен ци ја уво ди два по себ на ре-
жи ма за шти те кул тур них до ба ра, а то су оп шти ре жим за шти те и 
спе ци јал ни ре жим за шти те. Дру ги до пун ски про то кол из 1999. го-
ди не уво ди још је дан вид за шти те, а то је по бољ ша на за шти та, на 
ко ју има ју пра во она кул тур на до бра ко ја су од нај ве ће ва жно сти за 

12) Изворихуманитарногправа,оp.сit., стр. 447.
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чо ве чан ство и ко ја су као та ква за шти ће на и од го ва ра ју ћим до ма-
ћим прав ним и ад ми ни стра тив ним ме ра ма ко ји ма се због ње го ве 
кул тур не и исто риј ске вред но сти оси гу ра ва нај ви ши ни во за шти те. 
Та ква до бра не ко ри сте се у вој не свр хе и стра на ко ја та кво кул-
тур но до бро др жи под кон тро лом има оба ве зу да об ја ви дру гој или 
дру гим стра на ма у су ко бу да то кул тур но до бро не ће ко ри сти ти у 
вој не свр хе. По ред то га што уво ди но ву ка те го ри ју за шти те, по-
бољ ша ну за шти ту, Дру ги до пун ски про то кол до дат но раз ра ђу је и 
оп шту за шти ту кул тур них до ба ра. То је са свим ло гич но, јер је ис-
ку ство свих ору жа них су ко ба во ђе них у ме ђу вре ме ну по ка за ло да 
по сто ји оправ да на по тре ба да се од ред бе Кон вен ци је про ши ре, до-
пу не и учи не спо соб ни јим да по сту па ње по њи ма омо гу ћи пру жа-
ње аде кват не за шти те кул тур ним до бри ма то ком ору жа них су ко ба. 

Кон вен ци ја и њен Дру ги до пун ски про то кол ува жа ва ју ре-
ал ну мо гућ ност да кул тур на до бра ипак бу ду ко ри шће на у вој не 
свр хе, и да као та ква мо гу по ста ти ле ги тим ни вој ни ци ље ви, па 
због то га и уво де од ре ђе на пра ви ла о до зво ље но сти на па да на ове 
објек те, али са мо из раз ло га им пе ра тив не вој не по тре бе и уз по-
што ва ње тач но пред ви ђе не про це ду ре ко ја се има ис по што ва ти пре 
и у вре ме на па да, а што опет за ви си од ни воа за шти те ко ју кул тур-
но до бро ужи ва. 

МОГУЋНОСТИУСМЕРАВАЊАНАПАДА
НАКУЛТУРНАДОБРАПОДОПШТОМЗАШТИТОМ

Пре ма чла ну 3. Кон вен ци је оп шта за шти та кул тур них до ба ра 
под ра зу ме ва да др жа ве уго вор ни це још у вре ме ми ра тре ба ју пред-
у зе ти при прем не ме ре и рад ње у ци љу за шти те кул тур них до ба ра 
ко ја се на ла зе у њи хо вој вла сти од мо гу ћих по сле ди ца ору жа них 
су ко ба.13) Дру ги до пун ски про то кол ову оп шту од ред бу Кон вен ци је 
у свом чла ну 5. до дат но раз ра ђу је, пред ви ђа ју ћи као нео п ход не ме-
ре и рад ње сле де ће по ступ ке: „...припремеинвентара,планирање
меразаштитеовихдобараодструктурногрушења,припремуза
премештањепокретнихкултурнихдобара,обезбеђењеадекват-
незаштитенаместугдесутаквадобралоцирана,иодређивање
компетентнихорганавластиодговорнихзачувањекултурнихдо-
бара.“14)

13)  Ibid., стр. 448.

14)  Ibid.,стр. 469.



ВладанЈончић,МилошПетровић Ограничењамеђународно-правне...

157

Кон вен ци ја сти пу ли ше оба ве зе др жа ва ма пот пи сни ца ма у 
по гле ду по што ва ња кул тур них до ба ра ко ја се на ла зе на њи хо вој 
те ри то ри ји и на те ри то ри ја ма дру гих др жа ва пот пи сни ца Кон вен-
ци је. Ове оба ве зе пред ви ђе не су ста вом 1. чла на 4. Кон вен ци је и 
пред ви ђа ју уз др жа ва ње од упо тре бе ових до ба ра, њи хо вих сред-
ста ва за за шти ту, као и њи хо ве нај бли же око ли не, у свр хе ко је би 
ове до бра мо гле из ло жи ти ра за ра њу или ште ти у слу ча ју ору жа ног 
су ко ба, као и оба ве зу уз др жа ва ња од сва ког не при ја тељ ског ак та 
упе ре ног про тив ових до ба ра.15) Ме ђу тим у ста ву 2. истог чла на 
до зво ља ва се од сту па ње од ових оба ве за, али са мо у слу ча је ви ма 
ка да вој на по тре ба им пе ра тив но зах те ва јед но та кво од сту па ње.16) 
С об зи ром на ши ро ко оста вљен про стор за ту ма че ње да ли им пе-
ра тив на вој на по тре ба по сто ји или не по сто ји у за ви сно сти од си-
ту а ци је до си ту а ци је на те ре ну и с об зи ром да ова ко сти пу ли са на 
од ред ба „иде ви ше на ру ку“ ло ги ци оства ре ња вој нич ке по бе де по 
сва ку це ну, не го ло ги ци за шти те кул тур них до ба ра, Дру ги до пун-
ски про то кол из 1999. го ди не је у свом чла ну 6. ову од ред бу до дат-
но раз ра дио. Пре ма том чла ну, по зи ва ње на раз ло ге им пе ра тив не 
вој не по тре бе мо же би ти основ за на пад на кул тур но до бро са мо 
та да и то ли ко ду го ко ли ко је то кул тур но до бро, по сво јој функ ци ји 
учи ње но вој ним ци љем и не по сто ји дру га оствар љи ва ал тер на ти-
ва да се обез бе ди слич на вој на ко рист, као вој на ко рист ко ју обез-
бе ђу је на пад на то кул тур но до бро. 

Пре ма истом чла ну, по зи ва ње на им пе ра тив ну вој ну по тре бу 
мо же би ти и основ „да секултурнодоброупотребизасврхекојеће
гавероватноизложитиуништењуилиоштећењу,кадаитолико
дугоколиконемамогућегизбораизмеђутаквеупотребе култур-
ногдобраидругогостварљивогметодакојимсеобезбеђујеслична
војнакорист“17). 

Оста ле од ред бе пред ви ђе не овим чла ном на ла жу да од лу ку 
о по зи ва њу на им пе ра тив ну вој ну по тре бу мо же до не ти са мо офи-
цир ко ји ко ман ду је је ди ни цом ран га ба та љо на или ви шег ран га, а 
ма њег ран га са мо ако окол но сти не до зво ља ва ју дру га чи је, као и да 
ће се у слу ча ју на па да на кул тур но до бро упу ти ти прет ход но упо-
зо ре ње кад год то окол но сти до пу шта ју. 

На овом ме сту по треб но је да ти кон крет ни је ту ма че ње прет-
ход них пра ви ла сти пу ли са них у Кон вен ци ји и Дру гом до пун ском 
про то ко лу, из раз ло га што иста мо гу бит но до при не ти ефи ка сни-

15)  Ibid.,стр. 448.

16)  Ibid.

17)  Ibid., стр. 469.
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јем и пре ци зни јем  од лу чи ва њу при ли ком ре ша ва ња та ко зна чај ног 
пи та ња као што је по зи ва ње на раз ло ге вој не по тре бе у ци љу на-
па да на кул тур но до бро. Као пр во, на пад на кул тур но до бро тре ба 
из вр ши ти са мо са оним ни во ом си ле ко ји ни је за бра њен пра вом 
ору жа них су ко ба и то са мо он да и са мо то ли ко ко ли ко то из и ску-
је де ли мич но или пот пу но пот чи ња ва ње про тив ни ка, уз упо тре бу 
ми ни му ма вре ме на и уз ко ри шће ње ми ни мал них људ ских и ма-
те ри јал них ре сур са. Сле де ће, на пад на кул тур но до бро се мо же 
из вр ши ти тек ка да је на кон ана ли зе свих до ступ них по да та ка за-
кљу че но да ал тер на тив но сред ство и пра вац на па да ни су ра зум-
но до ступ ни. Тре ће, сред ства и ме то ди на па да мо ра ју би ти стро го 
огра ни че ни стрикт ном по тре бом од би ја ња на сту па ју ће прет ње. И 
ко нач но, про це на си ту а ци је и до но ше ње од лу ке тре ба да је из вр-
ше но од стра не за по вед ни ка по сле раз ма тра ња свих по да та ка при-
ку пље них из свих ње му до ступ них из во ра.

Оп шта за шти та под ра зу ме ва још не ке ме ре ко је се мо гу ста-
ви ти у ме ђу соб ни од нос са зах те ви ма вој не по тре бе, од но сно, ра ди 
се о ме ра ма пре до стро жно сти у на па ду и ме ра ма пре до стро жно сти 
про тив ефе ка та не при ја тељ ста ва, ко је, ако се по шту ју у пот пу но-
сти, не оста вља ју го то во ни ка кву мо гућ ност су прот ној стра ни у 
су ко бу да се по зи ва њем на им пе ра тив ну вој ну по тре бу од лу чи да 
за ме ту на па да иза бе ре кул тур но до бро. У пр ву гру пу ме ра спа да-
ју оба ве зе стра на у су ко бу да утвр де да ци ље ви ко је же ле на па сти 
ни су кул тур на до бра. Пр во, мо ра ју се пред у зе ти све рас по ло жи ве 
ме ре пре до стро жно сти у из бо ру сред ста ва и ме то да на па да ка ко 
би се из бе гла или све ла на ми ни мум слу чај на оште ће ња кул тур них 
до ба ра. Дру го, мо ра ју се уз др жа ти од би ло ка квог на па да за ко ји 
се мо же оче ки ва ти да ће иза зва ти уз гред но оште ће ње кул тур них 
до ба ра, а ко је би би ло не сра змер но у од но су на кон крет ну и оче-
ки ва ну вој ну ко рист, и тре ће, мо ра ју се от ка за ти или су спен до ва ти 
на па ди ако по ста не ја сно да је циљ тих на па да кул тур но до бро или 
вој ни обје кат чи јим на па дом би се на не ла ве ћа ште та ку лур ном до-
бру од оче ки ва не вој не пред но сти, од но сно да се мо же оче ки ва ти 
да на пад иза зо ве оште ће ње кул тур ног до бра ко је би би ло не сра-
змер но у од но су на кон крет ну и оче ки ва ну вој ну ко рист. Дру га гру-
па ме ра је јед на ко зна чај на и под ра зу ме ва оба ве зу стра на у су ко бу 
да укло не по крет на кул тур на до бра из бли зи не вој них ци ље ва или 
да им обез бе де за шти ту на ли цу ме ста, и да из бе га ва ју сме штај вој-
них ци ље ва у бли зи ни кул тур них до ба ра. 

Све прет ход но на бро ја не ме ре по ста вље не су у ци љу очу-
ва ња кул тур них до ба ра, с тим што мо ра мо из ра зи ти не сла га ње са 
оба ве зом да ва ња прет ход ног упо зо ре ња о на па ду, у сми слу ка ко 
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га Дру ги до пун ски про то кол од ре ђу је „кадгодтооколностидо-
пуштају“18).  Ову оба ве зу би тре ба ло из ди ћи на ни во ап со лут не 
оба ве зе. Нео п ход но је оста ви ти ре ал но и ра зум но вре ме су прот ној 
стра ни да пре ста не да ко ри сти та кав обје кат у вој не свр хе. На кон 
ис те ка та ко да тог ра зум ног ро ка и на кон објек тив но сте че ног за-
кључ ка да про тив ник ван сва ке ра зум не сум ње19) не ће и не же ли да 
пре ста не са ко ри шће њем објек та у вој не свр хе, мо же се при сту пи-
ти на па ду на тај обје кат уз по што ва ње по ста вље них ме ђу на род но-
прав них огра ни че ња. Ово је бит но због то га што на па ди на објек те 
кул ту ре, а по себ но на ре ли гиј ске објек те, без об зи ра да ли су они 
од ло кал ног, на ци о нал ног или гло бал ног зна ча ја, увек  до дат но по-
ди жу тен зи ју ме ђу су ко бље ним стра на ма и на ду жи рок оне мо гу-
ћа ва ју про цес по ми ре ња и оста вља ју  у иде о ло шком и по ли тич ком 
сми слу про стор по го дан за еска ла ци ју истог су ко ба у не ком бу ду-
ћем вре ме ну. 

МОГУЋНОСТИУСМЕРАВАЊАНАПАДА
НАКУЛТУРНАДОБРАПОД

СПЕЦИЈАЛНОМЗАШТИТОМ

Ра ди ефи ка сни је за шти те кул тур них до ба ра у вре ме ору жа-
них су ко ба, Кон вен ци ја  у сво јим чла но ви ма од 8. до 11. уво ди спе-
ци јал ни ре жим за шти те. Под ова кав ре жим мо же се ста ви ти огра-
ни чен број скло ни шта на ме ње них за за шти ту по крет них кул тур них 
до ба ра и цен три у ко ји ма су са ку пље не кул тур не зна ме ни то сти, 
као и дру га не по крет на кул тур на до бра од вр ло ве ли ке ва жно сти, 
под утвр ђе ним усло ви ма. Ти усло ви су: а) да се ти објек ти на ла зе 
на до вољ ном од сто ја њу од ве ли ког ин ду стриј ског цен тра или од 
сва ког ва жног вој ног објек та ко ји пред ста вља осе тљи ву тач ку, као 
што су, на при мер, аеро дро ми, ра дио–ста ни це, при ста ни шта, же ле-
знич ке ста ни це од по себ не ва жно сти или ва жне са о бра ћај ни це, б) 
да се не упо тре бља ва ју у вој не свр хе и да је скло ни ште за по крет на 
до бра са гра ђе но та ко да пре ма нај ви шем сте пе ну ве ро ват но ће не 
би мо гло би ти оште ће но бом бар до ва њем. Кон вен ци ја да је мо гућ-
ност да, ако се скло ни шта и цен три за сме штај и чу ва ње кул тур них 
до ба ра на ла зе у бли зи ни ва жног вој ног објек та, на зах тев др жа ве 

18) Ibid.

19) За кљу чи ва ње ван сва ке ра зум не сум ње под ра зу ме ва онај сте пен са зна ња ко ји не до сти-
же си гур ност, али мо ра до сти за ти ви сок сте пен ве ро ват но сти. Убе ђе ност ван сва ке ра-
зум не сум ње под ра зу ме ва да се су прот ни ар гу мен ти мо гу од ба ци ти тврд њом „на рав но 
да је мо гу ће, али ни је ни нај ма ње ве ро ват но“. (Ка се зе, А., Међународнокривичноправо,
Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005. стра на 502.
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уго вор ни це исти се мо гу ста ви ти под ре жим спе ци јал не за шти те, 
под усло вом да се та др жа ва оба ве же да по ме ну те вој не објек те 
у слу ча ју ору жа ног су ко ба не ће ста вља ти у функ ци ју оства ре ња 
сво јих вој них ци ље ва. С дру ге стра не, уко ли ко се скло ни ште или 
цен тар у ко јем су са ку пље не кул тур не зна ме ни то сти упо тре би за 
пре ме шта ње вој ног осо бља или вој ног ма те ри ја ла, ма кар и у тран-
зи ту, или ако се у ње му вр ше та кве ак тив но сти ко је су у ди рект-
ној ве зи са вој ним опе ра ци ја ма, или ако се у ње му на ла зи вој но 
осо бље20) или про из во ди рат ни ма те ри јал, сма тра ће се да се ко ри-
сти у вој не ци ље ве. Про тив нич ка стра на је осло бо ђе на оба ве зе да 
по шту је иму ни тет тог цен тра, од но сно скло ни шта све вре ме док 
се ко ри сти на та кав на чин и са та квим ци љем. Пра вил ник при до-
дат Кон вен ци ји у чла ну 11. пред ви ђа и мо гућ ност ста вља ња под 
спе ци јал ну за шти ту им про ви зо ва ног скло ни шта, ко га је стра на у 
су ко бу би ла при ну ђе на да уре ди због не пред ви ђе них окол но сти 
и да у ње га скло ни од ре ђе на кул тур на до бра.21) Одо бра ва ње ова-
квог об ли ка за шти те вр ши се ако Стра на уго вор ни ца Кон вен ци је, 
у то ку ору жа ног су ко ба због не пред ви ђе них окол но сти, под не се 
зах тев ге не рал ном се кре та ру за кул тур на до браи уко ли ко он, за-
јед но са за ин те ре со ва ним де ле га ти ма Си ла за штит ни ца, про це ни 
да окол но сти и зна чај кул тур них до ба ра то зах те ва ју.22) Сам про-
цес одо бра ва ња вр ши се у хит ном по ступ ку, без од ла га ња.23) На кон 
ста вља ња кул тур них до ба ра у скло ни шта и у цен та ре ко ји су под 
ре жим спе ци јал не за шти те, стра не у су ко бу, уго вор ни це Кон вен-
ци је, има ју оба ве зу да оси гу ра ју њи хов иму ни те. У ствар но сти ово 
пред ста вља њи хо ву оба ве зу уз др жа ва ња од не при ја тељ ских ака та 
усме ре них пре ма тим до бри ма, од но сно од упо тре бе тих до ба ра 
или њи хо ве око ли не у вој не свр хе. Оба ве за по што ва ња иму ни те та 
кул тур ног до бра под спе ци јал ним ре жи мом за шти те пре ста је оног 
мо мен та ка да дру га стра на у су ко бу пре кр ши сво је оба ве зе у том 
истом по гле ду, а по сто ји и мо гућ ност од у зи ма ња иму ни те та у слу-

20) Пре ма Кон вен ци ји (члан 8. тач ка 4.) не ће се сма тра ти да је обје кат (скло ни ште, цен тар) 
упо тре бљен у вој не свр хе ако има на о ру жа не чу ва ре спе ци јал но од ре ђе не за чу ва ње тог 
објек та, или ако се у ње го вој бли зи ни на ла зе по ли циј ске сна ге, ко је су нор мал но од ре-
ђе не за за шти ту јав ног ре да.

21) Изворимеђународногхуманитарногправа,  оp.cit; стр. 460.

22) Ли це иза бра но у скла ду са од ред ба ма чла на 4. Пра вил ни ка о из вр ша ва њу Кон вен ци је за 
за шти ту кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног су ко ба.

23) По по зи тив ној од лу ци о сти ца њу пра ва на спе ци јал ну за шти ту, скло ни шта и цен три и 
кул тур на до бра ко ја су у њи ма пот хра ње на упи су ју се у „Ме ђу на род ни ре ги стар кул тур-
них до ба ра ко ја су под спе ци јал ном за шти том“ у скла ду са чла ном 12. Пра вил ни ка о из-
вр ша ва њу Кон вен ци је за за шти ту кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног су ко ба. (Извори
међународногхуманитарногправа“, оp.cit; стр. 460).
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ча ју не из бе жне вој не по тре бе, под усло вом ко ји је ре гу ли сан о чла-
ном 11. став 2. и 3. Кон вен ци је. 

За раз ли ку од кул тур них до ба ра под оп штим ре жи мом за шти-
те, кул тур на до бра под спе ци јал ним ре жи мом за шти те ста вље на су 
у по вољ ни ји по ло жај у по гле ду евен ту ал не из ло же но сти на па ду из 
раз ло га вој не по тре бе. По ред свих ме ра пре до стро жно сти и про-
пор ци о нал но сти у по гле ду упо тре бе си ле, ко је су на ве де не у опи су 
по ступ ка по зи ва ња на зах те ве вој не по тре бе у од но су на кул тур на 
до бра под оп штим ре жи мом за шти те, а ко је се мо ра ју при ме ни ти 
и пре ма кул тур ним до бри ма под спе ци јал ним ре жи мом за шти те, 
њи ма је чла ном 11. Кон вен ци је зна чај но учвр шће на за шти та од од-
у зи ма ња иму ни те та по зи ва њем на раз ло ге вој не по тре бе. За шти-
та је учвр шће на та ко што се по зи ва ње на исту у ци љу од у зи ма ња 
иму ни те та до зво ља ва са мо „у изузетним случајевиманеизбежне
војнепотребеисамотоликодугодоковапотребатраје“24) што 
је знат но „твр ђа“ од ре ба од оне из чла на 4. став 2. ко ја се од но-
си на од у зи ма ње иму ни те та кул тур ним до бри ма под оп штим ре-
жи мом за шти те, а ко ја пред ви ђа да се исти мо же од у зе ти „када
војна потреба императивно захтева једнотакво одступање“.25) 
Про стим по ре ђе њем ове две од ред бе уоча ва се очи глед на раз ли ка 
у из бо ру ре че нич ног скло па ко јим је из вр ше но прав но нор ми ра-
ње оба ве зе, јер се кул тур на до бра под спе ци јал ним ре жи мом за-
шти те по ја ча ва ју у од но су на зах те ве вој не по тре бе та ко што се на 
њу не мо же по зи ва ти чак ни ка да је она не из бе жна, не го се уво ди 
по се бан сте пен не из бе жно сти, а то су, ка ко у тек сту сто ји „из у зет-
ни слу ча је ви не из бе жне вој не по тре бе“. Упра во из раз ло га што је 
у ре ал ној бор бе ној си ту а ци ји вр ло те шко, ако не и не мо гу ће, на-
пра ви ти раз ли ку из ме ђу не из бе жно сти и из у зет ног слу ча ја не из бе-
жно сти, јер ло гич ки по сма тра но не из бе жност пред ста вља го то во 
ап со лут ну из ве сност не ког бу ду ћег до га ђа ја, Члан 11. Кон вен ци је 
уво ди хи је рар хиј ски вр ло ви сок ни во ли ца ко је ту од лу ку тре ба 
да до не се. На и ме, ра ди се о ко ман дан ту ди ви зи је,26) или је ди ни це 

24) Ibid, стра на 450.

25) Ibid, стра на 448.

26) Кон вен ци ја је усво је на 1954. го ди не, не пу них де сет го ди на на кон за вр шет ка Дру гог 
свет ског ра та, ка да је у вој ној те о ри ји и прак си као нај ви ша је ди ни ца опе ра тив ног ни-
воа до ми ни ра ла ди ви зи ја. У по след њих не ко ли ко де це ни ја нај ве ћи број ар ми ја у све ту 
из вр ши ле су тран сфор ма ци ју сво јих ору жа них сна га. То је учи ње но  нај че шће про стим 
уки да њем ди ви зи ја и ства ра њем ма њих, по крет ни јих и флек си бил ни јих је ди ни ца, уоби-
ча је но је ран га бри га де. Та ко фор ми ра не је ди ни це су спо соб не да пре ма по тре би и у 
за ви сно сти од тре нут не си ту а ци је де лу ју са мо стал но, или да се спа ја ју и са деј ству ју 
као це ли на са је ди ни ца ма истог ран га или ни жег, без об зи ра на ви дов ску и ро дов ску 
при пад ност. Упра во из овог раз ло га фор му ла ци ја ко ја од ре ђу је да ко ман дант ди ви зи је 
као хи је рар хиј ски нај ни жи чин ко ји мо же да до но си од лу ке пред ви ђе не Кон вен ци јом за 
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истог или ви шег ран га, што у ствар но сти, чак и у нај мно го људ ни-
јим ар ми ја ма све та пред ста вља вр ло ма ли број офи ци ра ко ји мо гу 
до не ти та кву од лу ку. При ме ра ра ди, све ар ми је на ста ле рас па дом 
бив ше СФР Ју го сла ви је су ар ми је у ко ји ма је нај ве ћа фор ма циј-
ска је ди ни ца ран га бри га де, што је ни жи ни во од ди ви зи је, па би 
у њи ма ова кву од лу ку мо гао до не ти из ним но ма ли број офи ци ра, 
на чел ник Ге не рал шта ба или ње гов за ме ник сва ка ко, ко ман дан ти 
коп не не вој ске и ави ја ци је, и као по след ња мо гућ ност, ста ре ши на 
ко ји би у не ком евен ту ал ном ору жа ном су ко бу ко ман до вао здру же-
ним опе ра тив ним са ста вом у ко јем се на ла зи ви ше је ди ни ца ран га 
бри га де. Код од лу чи ва ња на овом ни воу ко ман до ва ња не ма, као у 
слу ча ју оп штег ре жи ма за шти те, тран сфе ра над ле жно сти на ни же, 
од но сно, не мо же ни у ко јим окол но сти ма, ста ре ши на ни жег ран га 
од ран га ко ман дан та ди ви зи је до не ти од лу ку о по сто ја њу из у зет-
ног слу ча ја не из бе жне вој не по тре бе, док у оп штем ре жи му за шти-
те као што је већ ис так ну то, по сто ји као ре ал на и из ве сна оп ци ја да 
од лу ку о од у зи ма њу иму ни те та по зи ва њем на раз ло ге вој не по тре-
бе до не се ста ре ши на и знат но ни жег ран га од ран га ко ји је пред-
ви ђен, од но сно од ран га ко ман дан та ба та љо на. До дат на по зи тив на 
окол ност је и то што у ве ли ким фор ма ци ја ма је ди ни ца (ди ви зи ја, 
кор пус, ар ми ја) по сто је и ве ли ки шта бо ви са број ним опе ра тив ним 
пер со на лом ко ји по се ду је зна ња из раз ли чи тих вој них спе ци јал но-
сти, што омо гу ћа ва, ма кар хи по те тич ки, ко ман дан ту да на осно ву 
њи хо вих ми шље ња и струч них из ве шта ја из вр ши ква ли тет ну про-
це ну и до не се ко нач ну од лу ку.

Ми ни ми зи ра ња мо гућ но сти по зи ва ња на вој ну по тре бу у од-
но су на до бра под спе ци јал ним ре жи мом за шти те ни су овим ис-
цр пље на. По след ња ре че ни ца чла на 11. ста ва 2. Кон вен ци је уво ди 
оба ве зу да у слу ча ју од у зи ма ња иму ни те та, „кадгодтооколности
дозвољавају, одлукаоодузимањуимунитетасаопштава сепро-
тивничкојстранидовољноблаговремено“.27) Као што се ви ди из 
фор му ла ци је, ов де уоп ште ни је упит на оба ве за са оп шта ва ња ме ре 
од у зи ма ња иму ни те та ко ја се има упу ти ти про тив нич кој стра ни, 
као што је то слу чај са кул тур ним до бри ма под оп штим ре жи мом 
за шти те, где се упо зо ре ње про тив нич кој стра ни има упу ти ти кад 
год то окол но сти до пу шта ју. Код спе ци јал ног ре жи ма за шти те, 
од лу ка о од у зи ма њу иму ни те та се мо ра са оп шти ти про тив нич кој 
стра ни, је ди но је упит но да ли ће окол но сти и тре нут на бор бе на 
си ту а ци ја на те ре ну до пу сти ти да та од лу ка бу де са оп ште на до-

ова кве си ту а ци је, а ко ји са да по но вим ре фор ми са ним вој ним је ди ни ца ма ско ро да не 
по сто ји, ства ра и од ре ђе не про бле ме у ту ма че њу и прак тич ној при ме ни овог пра ви ла. 

27)  Изворихуманитарногрпава,оp.cit., стр. 450.
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вољ но бла го вре ме но ка ко би про тив нич ка стра на има ла до вољ но 
вре ме на да пре ста не са та квим ко ри шће њем кул тур ног до бра, или 
да исто из ме сти на не ко дру го, без бед ни је ме сто ако се ра ди о по-
крет ном кул тур ном до бру. 

И ко нач но, по сто ји у по гле ду кул тур них до ба ра под спе ци јал-
ним ре жи мом за шти те још јед на ме ра ко ја до дат но оте жа ва од лу ку 
да се кул тур ном до бру оду зме иму ни тет по зи ва њем на раз ло ге вој-
не по тре бе. На и ме, у чла ну 11. став 3. утвр ђе на је оба ве за стра ни 
ко ја од у зи ма иму ни тет кул тур ном до бру под спе ци јал ном за шти-
том из раз ло га вој не по тре бе „даотомеобавестиунајкраћеммо-
гућемвремену,писменоисаобразложењем,генералногкомесара
закултурнадобра,којијепредвиђенПравилникомзаизвршењe“.28) 
Ова ко по ста вље на оба ве за ко ја укљу чу је у про цес и тре ћу не за ви-
сну стра ну, сва ка ко да ће већ у са мом по чет ку де ло ва ти од вра ћа ју-
ће у мно гим слу ча је ви ма у ко ји ма би да не ма те тре ће стра не, од-
лу ка о од у зи ма њу иму ни те та из раз ло га вој не по тре бе сва ка ко би ла 
до не та. На кра ју, ова ко фор му ли са на оба ве за учи ни ће да се од лу ка 
о од у зи ма њу иму ни те та до но си са мо у ма лом бро ју из у зет них слу-
ча је ва ка да се не мо гу да из бег ну раз ло зи вој не по тре бе. 

МОГУЋНОСТИУСМЕРАВАЊА
НАПАДАНАКУЛТУРНАДОБРАПОД

ПОБОЉШАНОМЗАШТИТОМ

Дру ги до пун ски про то кол уз Ха шку кон вен ци ју о за шти ти 
кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног су ко ба, до нет 1999. го ди не, 
уво ди но ви ре жим за шти те кул тур них до ба ра у слу ча ју ору жа ног 
су ко ба, ко ји је на зван побољшаназаштита. Ста вља ње у овај ре-
жим за шти те под ра зу ме ва од ре ђе не, вр ло стро ге усло ве, ко је кул-
тур но до бро тре ба да ис пу ња ва. Пре ма чла ну 10. по ме ну тог Про-
то ко ла утвр ђе ни су усло ви су да се ра ди о кул тур ном до бру од 
нај ве ће ва жно сти за чо ве чан ство29) ко је је на на ци о нал ном ни воу 
у нај ви шем мо гу ћем сте пе ну за шти ће но од го ва ра ју ћим прав ним 
и ад ми ни стра тив ним ме ра ма. Те ме ре мо ра ју да при зна ју ње го ву 
из у зет ну кул тур ну и исто риј ску вред ност и да се та кво до бро не 

28) Ibid, стр. 450.

29) У ли те ра ту ри се мо же на ћи и ми шље ње да у ову гру пу кул тур них до ба ра спа да ју она 
до бра ко ја су од та квог зна ча ја ди их сви пре по зна ју као кул тур ну ба шти ну чо ве чан ства, 
чак и он да ка да и објек ти ни су обе ле же ни ни ка квим по себ ним зна ком за шти те и ди-
стинк ци је. Ви де ти: Henckra ets, Jean-Ma rie/Do swald-Beck, Lo u i se, Običajno međunarodno
humanitarnopravo, Том 1. Pra vi la; Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005. стр. 133. Као при ме-
ре за ово ту ма че ње мо гу се на ве сти пи ра ми де на пла тоу Ги зе, рим ски Ко ло се ум, атин ски 
Акро пољ и др.
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ко ри сте за вој не свр хе, ни ти да оно сво јим по сто ја њем или по ло жа-
јем шти ти вој на под руч ја, као и да је об ја вље на де кла ра ци ја стра не 
ко ја има кон тро лу над кул тур ним до бром, ко јом се по твр ђу је да се 
оно не ће ко ри сти ти на тај на чин.

У по гле ду гу бит ка по бољ ша не за шти те иза зва них раз ло зи ма 
вој не по тре бе, Дру ги до пун ски про то кол не са др жи екс пли цит ну 
од ред бу ко ја до зво ља ва уки да ње иму ни те та на та кав на чин, али 
им пли цит но оста вља мо гућ ност да се у од ре ђе ним слу ча је ви ма 
мо же усме ри ти на пад и пре ма кул тур ном до бру под по бољ ша ном 
за шти том. Да би се то и учи ни ло, по треб но је да се ку му ла тив но 
оства ри ви ше усло ва, а и та да на пад мо же тра ја ти са мо оно ли ко 
ду го ко ли ко кул тур но до бро, по сво јој упо тре би пред ста вља вој ни 
циљ. Чак и ка да кул тур но до бро по сво јој упо тре би пред ста вља 
вој ни циљ, оно мо же би ти пред мет на па да са мо под усло вом да 
је на пад је ди но сред ство на рас по ла га њу за окон ча ва ње упо тре бе 
кул тур ног до бра у вој не свр хе, што зна чи да ако се исти ре зул тат 
мо же при ме ни ти про стом бло ка дом кул тур ног до бра (ако прет по-
ста ви мо да се ра ди о не по крет но сти), он да ће се из вр ши ти бло ка да 
тог објек та и ње му при ла зних ко му ни ка ци ја. Aко на пад ипак мо ра 
да се из ве де, у том слу ча ју мо ра ју се пред у зе ти све рас по ло жи-
ве ме ре пре до стро жно сти у из бо ру сред ста ва и ме то да ра то ва ња. 
Из тог раз ло га  на пад би мо рао да тра је што кра ће да би упо тре ба 
кул тур ног до бра у вој не свр хе та ко ђе тра ја ла што кра ће. Све то из 
раз ло га да се из бег не уни ште ње или сма њи оште ће ње кул тур ног 
до бра. На пад се мо же из ве си уз ува жа ва ње ових окол но сти, ако то 
зах те ва не по сред на са мо од бра на.30) То пред ста вља до дат ни сте пен 
за шти те кул тур ног до бра, јер ни је ре ле вант но да ли се кул тур но 
до бро ко ри сти за по др шку вој ним опе ра ци ја ма, не го то ко ри шће ње 
објек та мо ра би ти на та кав на чин да на па да ча ди рект но угро жа-
ва, од но сно, из објек та мо ра би ти отва ра на ва тра на про тив нич ку 
стра ну или се обје кат ко ри сти у ци љу скри ва ња вој них по тен ци ја-
ла или оруж ја. Ка да се ис пу не сви на пред на ве де ни усло ви, а њи-
хо вим ис пу ње њем по ста је очи глед но да по сто ји вој на по тре ба да 
се обје кат на пад не, од лу ку да се та кав на пад из ве де мо же да до не се 
са мо ста ре ши на на нај ви шем ни воу опе ра тив ног ко ман до ва ња (у 
прак си то би мо гао би ти на чел ник Ге не рал шта ба или ње гов за ме-
ник).31)  Ме ђу тим, по треб но је да се ис пу ни услов; да је уна пред 
да то упо зо ре ње про тив нич ким сна га ма са зах те вом да се окон ча 

30) Члан 13. тач ка 2 ц, Дру гог до пун ског про то ко ла. Ви де ти: Изворихуманитарногправа,
оp.cit, стр. 471.

31) Ban te kas, I.,  “Com mand Re spon si bi lity and In ter na ti o nal Law“, HLC,Bel gra de, & CACSP, 
Za greb, 2003.
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упо тре ба за шти ће ног кул тур ног до бра у вој не свр хе и да им се да 
ра зум но вре ме да по пра ве си ту а ци ју, од но сно да на пу сте за шти ће-
но кул тур но до бро. Код кул тур них до ба ра ко ја се на ла зе у ре жи му 
по бољ ша не за шти те, као што се мо же при ме ти ти не ма ни ка кве мо-
гућ но сти да се на пад из вр ши, а да се прет ход но не оста ви до вољ но 
вре ме на про тив ни ку да пре ки не са ко ри шће њем кул тур ног до бра у 
вој не свр хе. Ова ко по ста вље на за шти та у овој фа зи раз во ја ме ђу на-
род ног пра ва ору жа них су ко ба по стиг нут је мак си мум ком про ми са 
из ме ђу вој не по тре бе и прин ци па раз ли ко ва ња ци ља. На овај на чин 
је јед ном, до ду ше ре ла тив но ма лом бро ју кул тур них до ба ра, пру-
жен та кав ни во прав не за шти те од на па да, да је го то во не за ми сли ва 
ре ал на си ту а ци ја у ко јој би та кав на пад мо гао би ти из ве ден, а да 
исти по ред вој нич ког има и у пра ву уте ме ље не раз ло ге.

VladanJoncic,MilosPetrovic

CONSTRICTIONSONINTERNATIONAL
LAWPROTECTIONOFCULTURAL

PROPERTIESINARMEDCONFLICTS

Summary
The In ter na ti o nal Law of Ar med Con flicts as an as sembly of le-

gal ru les that are em ployed in si tu a ti ons of ar med con flicts is di rec ted 
to fin ding the com pro mi se bet we en per ma nent mi li tary ne ces sity and 
hu ma ni ta rian tents. The ob jec ti ve of any war is to de fe at the enemy as 
fast and as ef fi ci ent as pos si ble.  The aim of hu ma ni ta rian te nets and 
prin ci ples is to mi ni mi ze the de va sta tion that is di rect con se qu en ce of 
that con flict and as pos si ble to hu ma ni ze anent to mi ti ga te the se ef fects. 
The for ce that is ap plied du ring ar med con flicts that is re ally ne ces sary 
for ac hi e ving the fi nal ob jec ti ve which was the im ma nent re a son for the 
con flict must be con trol led and re a so na ble and in ac cor dan ce to the aim 
pro vi ded.  Fre qu ently, du ring ar med con flicts, wil lingly or not in all that 
hud dle, not only hu man re so ur ces are be ing de stroyed but al so cul tu ral 
pro per ti es that re pre sent ma te rial evi den ce of the con tri bu tion of a na-
tion to the con text of glo bal ci vi li za tion. Due to the re a son of mi li tary 
ne ces sity the in ter na ti o nal pro tec tion of cul tu ral pro per ti es is re stric-
ted anent the re is a cer tain de ro ga tion of cul tu ral pro per ti es pro tec tion 
ba sed upon the te nets of hu ma ni ta rian law. It is ne ces sary to ma ke an 
in sight in to the re a lity of ar med con flicts that imply the de struc tion of 
cul tu ral pro per ti es or cul tu ral pro per ti es be co ming the mi li tary ob jec-
ti ve and tar get in the co ur se of ac tion. It is re qu i red to esta blish when, 
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un der what cir cum stan ces, un der what com mand and along what kind 
of pre ca u ti ons is it al lo wed to at tack cul tu ral pro per ti es?
Keywords:  The In ter na ti o nal Llaw of Ar med con flict, Ge ne va Con ven ti ons, 

the Con ven tion on the Pro tec tion of Cul tu ral Pro perty, Ar med 
con flict, cul tu ral pro perty, ge ne ral pro tec tion, spe cial pro tec tion, 
en han ced pro tec tion.
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Resume
The In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law de ve lops its ru les in many 

di rec ti ons due to con stant ten dency to find the op ti mal re la tion bet we en 
mi li tary ne ces sity and hu ma ni ta rian prin ci ples. One of the are as that 
we re espe ci ally gran ted with at ten tion af ter the World War 2 is the one 
abo ut the ru les on the pro tec tion of cul tu ral bu il ding struc tu res du ring 
ar med con flicts. Alt ho ugh the at tacks on cul tu ral pro per ti es and do not 
pro du ce the sa me con se qu en ces as di rect or in di rect at tacks on ci vi lian 
po pu la tion, that is the first men ti o ned at tacks do not ha ve for the con se-
qu en ce hu man vic tims or they co me out qu i te mi ni mal, yet the se at tacks 
in du ce a sig ni fi cant le vel of in dig na tion amongst pe o ple.  An at tack on 
the bu il dings and ob jects of cul tu re and cul tu ral pro perty and the ir an-
ni hi la tion es sen ti ally re pre sent an of fen se on ci vi li za tion ac hi e ve ments 
of a na tion. This can be as pa in ful as the loss of hu man li ves for the 
one that is un der at tack.  Cul tu ral pro per ti es as ma te rial evi den ce of 
ci vi li za tion ac com plis hments of man kind from its ear li est hi story un til 
pre sent days in the si tu a tion of ar med con flicts ha ving emer ged wit hin 
its sur ro un dings can suf fer from de va sta tion, da ma ge or can be usur ped.  
Ad di ti o nally, in cer tain si tu a ti ons cul tu ral pro per ti es can be co me le gi ti-
ma te mi li tary tar gets.  In this ar tic le the aut hors pre sen ted ge ne ral ru les 
con cer ning the pro tec tion of cul tu ral pro per ti es du ring ar med con flicts. 
The se ru les can be fo und in the Fo urth Ge ne va Con ven tion, Pro tec-
tion of Vic tims in In ter na ti o nal Ar med Con flicts, from 1949, Ad di ti o nal 
Pro to cols from 1977 along Ge ne va Con ven ti ons in 1949 and fi nally 
in UNE SCO’s Con ven tion for the Pro tec tion of Cul tu ral Pro perty in 
ar med con flicts from 1954 and ac com pa nied Re gu la ti ons for the Exe-
cu ti on of the Con ven tion, and First and Se cond Pro to col to the Ha gue 
Con ven tion for the Pro tec tion of Cul tu ral Pro perty in ar med con flicts. 

Spe cial at ten tion is de di ca ted to the ru les that esta blish mul ti le-
vel re gi me of cul tu ral pro per ti es pro tec tion by the Con ven tion for the 
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Pro tec tion of Cul tu ral Pro perty in ar med con flicts in tro du cing ge ne ral 
and spe cial le vel of pro tec tion and the re af ter the advan ced le vel of pro-
tec tion thro ugh the Se cond Pro to col. The afo re men ti o ned dif fe ren ce in 
prin ci ple ena bles the at tacks on cul tu ral pro per ti es to be ta ken along the 
obe di en ce of the pro ce du res uti li zed for each and every le vel of pro tec-
tion. Ac cor ding to the se ru les the ge ne ral le vel of pro tec tion com pri ses 
the shor test list of pro ce du res and pre ca u ti ons, spe cial le vel com pri ses 
sig ni fi cantly mo re com plex list of pro ce du re whi le the advan ced le vel 
of pro tec tion sti pu la tes tho se kinds of pro ce du res for con veying a le-
gi ti ma te at tack on a cul tu ral pro perty that is prac ti cally im pos si ble to 
re a li ze the at tack in real li fe si tu a tion. The aut hors awa re of the fact 
that cul tu ral pro per ti es are al most by ru le tar gets du ring ar med con flicts 
ha ve tried to emp ha si ze the pro blems that not eno ugh cle ar pro ce du res 
for or de ring the at tack may pro du ce in real bel li ge rent si tu a ti ons. The 
aut hors of this ar tic le tried to ex pla in the o re ti cally the qu e sti ons such as 
when, un der what cir cum stan ces, un der what com mand and along what 
kind of pre ca u ti ons is it al lo wed to at tack cul tu ral pro per ti es. The re of, 
all the aspects of per mit ting the at tacks on cul tu ral pro per ti es are par ti-
cu larly de scri bed un der ge ne ral, spe cial and advan ced le vel of pro tec-
tion. The se are the rank of the de ci sion ma king in di vi dual, pos si bi lity of 
aut ho rity tran sfer in re so lu tion dow nwards, ne ces sary le vel of con vic-
tion that a cul tu ral pro perty has be co me a le gi ti ma te mi li tary ob jec ti ve, 
the way of pro vi ding no ti fi ca tion sig nal abo ut the at tack, al lo wed le vel 
of for ce du ring the at tack, al lo wed du ra tion of the at tack, qu it ting the 
at tack or  ce a se of at tack, and fi nally in for ming the ot her in vol ved si-
des abo ut the pos si bi lity of at tac king the cul tu ral pro perty un der cer tain 
pro tec tion re gi me. 

* Овај рад је примљен 11. јануара 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 5. марта 2012. године.
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