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Сажетак
Ис ку ства Ре пу бли ке Ср би је по пи та њу при ме не ме ђу на род-

ног пра ва ору жа них су ко ба су ве ли ка. Стра да ње Ср би је у ме диј-
ском ра ту у ко ме је пра во на ко ри шће ње ме ђу на род но прав но до зво-
ље них про ме на ста ту са ци ви ла и бо ра ца зло у по тре бље но вој ном 
ин тер вен ци јом  у ви ду агре си је и до бар је при мер за дру ге ма ле 
зе мље у њи хо вим ко ра ци ма у прав цу ме ђу на род них ин те гра ци ја. 
Ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во је кроз ме ђу на род не кон вен ци је 
утвр ди ло за шти ту ци ви лаи и на пра ви ло раз ли ку из ме ђу ци ви ла и 
бо ра ца. До пун ски про то ко ли на Же нев ске кон вен ци је из 1977. го-
ди не омо гу ћи ли су да уче сни ци ору жа них су ко ба мо гу  на из ме нич-
но да ме ња ју ста тус. Та ква од ред ба је у прак си отво ри ла мо гућ ност 
за зло у по тре бу тих нор ми. Овај про блем се на ме ће и у са вре ме ним 
про це си ма међунaродних ин те гра ци ја. Отва ра ју се овим сум ње да 
ме ђу а на род не ин те гра ци је не зна че ауто мат ски и бо љи так за ма ле 
др жа ве. На ме ће се пи та ње да ли су оне та ко на пред не ка ко на пр ви 
по глед из гле да ју?
Кључ не ре чи:  Ср би ја, ци ви ли, бор ци, ору жа ни су ко би, ме ђу на род но ху-

ма ни тар но пра во, же нев ске кон вен ци је, Про то ко ли I и II.  

ОПШТИПРОБЛЕМИЗАШТИТЕЦИВИЛА

Про бле ми у по што ва њу за шти те ци ви ла ни су не што но во у 
ме ђу на род ном пра ву. Ис ку ства Ср би је у ве зи овог пи та ња су знат-
на, има ју ћи у ви ду гра ђан ске ра то ве то ком де ве де се тих го ди на два-
де се тог ве ка и агре си ју НА ТО пак та на СР Ју го сла ви ју 1999. го ди-
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не. Та ис ку ства ни су ма ла, али са дру ге стра не, ра то ви во ђе ни на 
по чет ку 21. ве ка ука зу ју на из ве сна по на вља ња и не ке но ви не.

Исто ри ја ору жа них су ко ба и ста ти стич ки по да ци из тих су-
ко ба по ка зу ју да су стра да ња ци ви ла у ору жа ним су ко би ма би ла 
све ве ће и ве ћа. У Пр вом свет ском ра ту, Дру гом свет ском ра ту, а 
по себ но ка сни је, од Ко реј ског ра та до пр ве де це ни је 21. ве ка стра-
да ња ци ви ла су се знат но уве ћа ла. Ме ђу на род но пра во је од кра ја 
19. ве ка до да нас по ку ша ло да пру жи прав ну за шти ту ци вил ном 
ста нов ни штву од деј ства ра та. 

Док три на је већ ра ни је утвр ди ла да су ци ви ли пар ци јал но и 
не баш по у зда но би ли шти ће ни од по сле ди ца ра та. Од ста рог ве ка 
пре ко сред њег до да нас, чи ни ли су се по ку ша ји да се пу тем пра ва 
за шти те ци ви ли. Раз лог се мо же да тра жи пре све га у мо ти ви ма 
во ђе ња ра то ва. Основ ни мо тив је био да се по ко ри про тив ник и да 
се пре зму ње го ви ре сур си; си ро ви не, дра го це но сти, зе мља, ру де и 
рад на сна га. Упра во очу ва ње рад не сна ге као зна чај ног по тен ци ја-
ла за по кре та ње про це са про из вод ње, од но сно, про ши ре ње ре про-
дук ци је је био је дан од основ них раз ло га очу ва ња ци ви ла у жи во ту.  
Уоста лом, раз лог по кре та ња вој них по хо да у ста ром ве ку био је 
при ба вља ње рад не сна ге или на пла та от ку па.1) Свр ха раз ли ко ва-
ња ци ви ла и вој ни ка то ком исто ри је ору жа них су ко ба би ла је пре 
у утвр ђи ва њу број но сти про тив ни ка и не го вих вој них ефек ти ва, а 
ма ње ху ма ни тар ни раз ло зи, ма да се не ис кљу чу је у не ким мо ме ни-
ма и овај чи ни лац.

Са вре ме но ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во то ком свог ево-
лу тив ног раз во ја ста ло је на ста но ви ште да се бор бе на деј ства из-
во де са мо из ме ђу ле гал них уче сни ка ору жа них су ко ба, тј. бо ра ца, 
да кле, оних ко ји има ју пра во да при ме њу ју си лу и да се пре ма њи-
ма при ме њу је си ла. Ци ви ли су вр ло ра но би ли из у зе ти из рат них 
чи ни и оста ло је до да нас да се пре ма њи ма се не сме при ме њи ва ти 
си ла. То је био је дан од основ них прин ци па ме ђу на род ног ху ма-
ни тар ног пра ва. Оту да је Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста у 
сво јој сту ди ји о пра ви ли ма оби чај ног ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва оба ве зу раз ли ко ва ња ци ви ла од бо ра ца и за шти те ци ви ла 
ста вио под број је дан.2) 

1)  M., R., De vie, TheEvolutionofWar,New Ha ven, 1929.p.12; M., I., Fin ley, Slaveryinclas-
sicalAntiqity, Cam brid ge, 1968, pp. 190-203; V., Jon čić, Međunarodnoprani status ratnih
zarobljenika,VIZ, Be o grad, 2003, str. 27. В., Јон чић, Међународнохуманитарноправо, 
Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2010, стр. 20- 21, 37.

2) Jean-Ma rie Hen cka erts /L., Do swald-Beck, (edit.) CustomаryInterna-
tionalHumanitarianLaw,Vol. I, ICRC, Cam brid ge, 2005, § 1.
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Ср би ја је као прав ни след бе ник СР Ју го сла ви је по ста ла ве-
за на мно гим ме ђу на род ним уго во ри ма.3) То је слу чај и са ме ђу-
на род ним кон вен ци ја ма из обла сти ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва, од но сно ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба. По себ но је 
из ра же но по што ва ње Ср би је ме ђу на род ном оби чај ном пра ву.  Ис-
ку ства из гра ђан ских ра то ва и ме ђу на род ни ору жа ни су коб у ви ду 
агре си ја НА ТО пак та на СР Ју го сла ви ју, чи ја је јед на од ре пу бли ка 
би ла Ср би ја, да ју до вољ но осно ва да се ве ру је да бо га то ис ку ство 
Ср би је у овим су ко би ма и ње но по што ва ње ме ђу на род ног пра ва 
ору жа них су ко ба отва ра ши ро ке мо гућ но сти у ње не ме ђу на род-
не ин те гра ци је. Да би се са гле да ле те мо гућ но сти и пер спек ти ве 
нео п ход но је ана ли зи ра ти сте пен за шти те ци ви ла ко ју пру жа ме-
ђу на род но ху ма ни тар но пра во и про бле ме у по што ва њу за шти те 
ци ви ла у су ко би ма на кра ју 20. и по чет ку 21. ве ка. Ово је по себ но 
зна чај но да се у овим ана ли за ма има у ви ду ис ку ство Ср би је у гра-
ђан ским ра то ви ма на тлу Ју го сла ви је то ком де ве де се тих го ди на, 
по бу ни шип тар ских те ро ри ста на Ко сме ту и агре си је НА ТО- а на 
њу 1999.го ди не.  

МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ
СТАТУСИЗАШТИТАЦИВИЛА

Ме ђу на род но оби чај но пра во и ме ђу на род но уго вор но пра во 
су за шти ту  ци ви ла ста ви ле у пр ви план још на по чет ку свог раз во-
ја. Та ко је ста ро оби чај но пра ви ло, ко је се ни је увек до слов це по-
што ва ло, ско ро оп ште би ло при хва ће но у то ку 19. ве ка ка да је по-
чео раз вој са вре ме ног ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба. Што 
се ти че уго вор ног пра ва већ у пр вим кон вен ци ја ма би ла је пред-
ви ђе на на чел на за шти та ци ви ла и ци вил них обје ка та у ору жа ним 
су ко би ма.4) Те мељ на за шти та ци вил ног ста нов ни штва и ци вил них 
обје ка та ура ђе на је Же нев ском кон вен ци јом о за шти ти гра ђан ских 
ли ца за вре ме ра та из 1949.го ди не (Че твр та кон вен ци ја) и Про то ко-
ли ма I и II из 1977. го ди не. 

Кон вен ци ја из 1949. го ди не за шти ћу је ци ви ле у ме ђу на род-
ним су ко би ма и де ли мич но и шту ро у уну тра шњим су ко би ма (чл. 
3. Кон вен ци је). С дру ге стра не Кон вен ци ја оба ве зу је ци ви ле да не 
пред у зи ма ју де лат но сти ко је су штет не по без бед ност др жа ве ко ја 
је за по се ла њи хо ву те ри то ри ју (чл. 5. Че твр те кон вен ци је). Да кле, 

3) Зва нич но Ре пу бли ка Ср би ја се у до ку мен ти ма Ме ђу на род ног ко ми тет Цр ве ног кр ста 
во ди да је при о сту пи ла Же нев ским кон вен ци ја ма из 1949.годинe и Про то ко ли ма I и 
II,16.10.2001.го ди не. 

4)  Пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из Ха шке кон вен ци је од 1907.го ди не. 
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пред у зи ма ње не при ја тељ ских ак тив но сти од стра не ци ви ла Кон-
вен ци ја не до зво ља ва. 

Че твр та кон вен ци ја је у чла ну 13. утвр ди ла оп шту за шти ту 
це ло куп ног ста нов ни штва на про сто ру на ко ме се од ви ја ју ме ђу на-
род ни ору жа ни су ко би и то без ика кве не по вољ не дис кри ми на ци је, 
по себ но на ра су, на род ност, ве ру или по ли тич ка убе ђе ња. Циљ ове 
за шти те је сте убла жа ва ње пат ње ко је со бом до но си рат. Оп шта за-
шти тасеод но си на све ци ви ле, а по себ но на за шти ту по је ди них 
ка те го ри ја ци ви ла у усло ви ма бор бе них деј ста ва и на за шти ту ци-
вил ног ста нов ни штва ка да пад ну под власт про тив ни ка. Кон вен-
ци ја на ро чи ту па жњу обра ћа на за шти ту ли ца на оку пи ра ној те ри-
то ри ји, као и на по себ не ка те го ри је ци ви ла (за шти та же на, де це, 
стра на ца, из бе гли ца и апа три да) и на за шти ту дру гих ка те го ри ја 
ци ви ла (ин тер ни ра на ли ца).

Про то кол I из 1977. го ди не је у овом де лу до пу нио Кон вен ци-
ју с ци љем пра вље ња ја сни јих раз ли ка у сва ко до ба из ме ђу ци ви ла 
и бо ра ца и из ме ђу ци вил них и вој них обје ка та (чл. 51. Про то ко ла 
I). То је би ло нео п ход но из раз ло га што је чла ном 44. омо гу ћио ли-
ци ма са ста ту сом бор ца, од но сно ци ви ла, да мо гу да на из ме нич но 
да ме ња ју ста тус. За то је Про то кол све стра не у су ко бу оба ве зао да 
у сва ко до ба пра ве раз ли ку из ме ђу ци вил ног ста нов ни штва и бо ра-
ца, као и из ме ђу ци вил них и вој них обје ка та. Исто та ко да и ли ца 
ко ја пре тен ду ју на та ко ме ња ње ста ту са стрикт но по шту ју пра ви-
ла за те про ме не. Пред ви ђе но је да ци вил но ста нов ни штво ужи ва 
оп шту за шти ту од опа сно сти ко је про из ла зе из вој них опе ра ци ја. 
Ли ца ко ја на из ме нич но ме ња ју ста тус мо гу да оче ку ју за шти ту ко ја 
се пру жа ци ви ли ма, али са мо док ни су ан га жо ва ни у не при ја тељ-
стви ма и за то су стра не у су ко бу ду жне да се у сва кој при ли ци при-
др жа ва ју пред ви ђе них пра ви ла.

Ме ђу на род но прав на за бра на вој них ак тив но сти ни је са мо 
окре ну та пре ма ци вил ним ли ци ма, не го и пре ма ци вил ним објек-
ти ма. Про то кол је под оп штом за шти том об у хва тио све  ци вил не 
објек те, по је ди не вр сте тих обје ка та (кул тур на до бра за шти ће на 
још ха шким кон вен ци ја ма из 1954. го ди не, исто риј ске спо ме ни ке, 
умет нич ка де ла, хра мо ве и сл.), објек те нео п ход не да би ци вил но 
ста нов ни штво оп ста ло (пре жи ве ло), за шти та при род не око ли не, 
за шти ту гра ђе ви на и ин ста ла ци ја ко је са др же опа сне си ле (бра не, 
на си пе, ну кле ар не елек тра не за про из вод њу енер ги је и сл.), као и 
за бра ну на па да на вој не објек те ко ји су у бли зи ни по ме ну тих обје-
ка та, ако би та кав на пад мо гао да про у зро ку је осло ба ђа ње опа сних 
си ла из гра ђе ви на или ин ста ла ци ја и до вео до те шких гу би та ка ме-
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ђу ци вил ним ста нов ни штвом (чл. 55 и 56 Про то ко ла I). Про то кол 
оба ве зу је су ко бље не стра не да пре ду зму ме ре да се вој ни објек ти и 
ин ста ла ци је не на ђу у бли зи ни за шти ће них обје ка та и да пре ду зму 
ме ре пре до сто ро жно сти у ци љу за шти те ци вил ног ста нов ни штва, 
по је ди не ци ви ле и ци вил не објек те под њи хо вом упра вом од опа-
сно сти ко је про из и ла зе из вој них опе ра ци ја (чл. 58). 

По ред по ме ну тих огра ни че ња бор бе них ак тив но сти у ци љу 
за шти те ци ви ла и ци вил них обје ка та Про то кол I пред ви део је за-
шти ту ме ста и зо на под по себ ном за шти том. Да би та кво ме сто 
има ло тај ста тус као не бра ње но ме сто мо ра да ис пу ња ва пре ци зно 
од ре ђе не усло ве ко је је пред ви део Про то кол.Та кво ме сто гу би свој 
за шти ће ни ста тус ка да пре ста не да ис пу ња ва усло ве по ста вље не 
Кон вен ци јом и Про то ко лом I, или спо ра зу мом су ко бље них стра на.

По ред не бра ње них ме ста ме ђу на род но пра во по зна је и де ми-
ли та ри зо ва не зо не. Под Де ми ли та ри зо ва ним зо на ма под ра зу ме ва ја 
се про стор ко ји су су ко бље не стра не још у до ба ми ра или по сле 
из би ја ња не при ја тељ ста ва из ри чи то пи сме но или усме но, ди рект-
но или ин ди рект но (пре ко си ле за штит ни це или не при стра сне ху-
ма ни тар не ор га ни за ци је) спо ра зум но утвр ди ле. Де ми ли та ри зо ва на 
зо на не гу би за шти ће ни ста тус ако се на том про сто ру на ђу по ли-
циј ске сна ге за др жа не ис кљу чи во у ци љу одр жа ва ња за ко на и ре да.

По ме ну те за бра на од но се се ка ко на ме ђу на род не ору жа не 
су ко бе, та ко и на не ме ђу на род не. Дру ги из ме ње ни и до пу ње ни 
про то кол уз Кон вен ци ју о од ре ђе ном кла сич ном оруж ју (чл. 3. § 
7), Тре ћи про то кол уз Кон вен ци ју о од ре ђе ном кла сич ном оруж ју 
у скла ду са аманд ма ном на члан 1. Кон вен ци је (чл. 2.§ 1) и у Отав-
ској кон вен ци ји о за бра ни ан ти пер со нал них ми на по твр ђу ју по ме-
ну то пра ви ло да се мо ра пра ви ти раз ли ка из ме ђу ци ви ла и бо ра ца 
(пре ам бу ла Кон вен ци је) у ци љу за шти те ци вил ног ста нов ни штва. 
Про то кол I из 1977. го ди не (чл. 50) не што пре ци зни је и де таљ ни је 
утвр ђу је за шти ту ци ви ла у од но су на Че твр ту кон вен ци ју и што је 
ва жно пр ви пут бли же од ре ђу је по јам ци ви ла.5)   

За раз ли ку од ње га, Про то кол II до пу њу је и раз ви ја члан 3. 
за јед нич ки за Же нев ске кон вен ци је из 1949. го ди не без на ме ре да 
ме ња ње го ве по сто је ће усло ве за при ме ну. Про то кол је обез бе дио 

5)  „Члан 50.
 1. Ци вил је сва ко ли це ко је не при па да јед ној од ка те го ри ја ли ца на ве де них у чла ну 4.А 

(1), (2), (3) и (6) III кон вен ци је и у чла ну 43. овог про то ко ла. У слу ча ју сум ње да ли је 
не ко ли це ци вил, то ли це ће се сма тра ти за ци ви ла.

 2. Под ци вил ним ста нов ни штвом под ра зу ме ва ју се сва ли ца ко ја су ци ви ли.
 3. При су ство ме ђу ци вил ним ста нов ни штвом ли ца ко ја ни су об у хва ће на де фи ни ци јом 

ци ви ла не ли ша ва ста нов ни штво ње го вог ци вил ног ка рак те ра.“ 
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са мо ми ни мум за шти те за ли ца у уну тра шњим су ко би ма. Мо же се 
сма тра ти да је Про то кол II мак си мум што се у том те нут ку мо гло 
да по стиг не. Ула же ње у пи та ња су ве ре ни те та др жа ва као што је га-
ран то ва ње за шти те по бу ње ни ка је са мо по се би би ло ве ли ки ко рак 
у упли та њу ме ђу на род ног пра ва у уну тра шње прав не си сте ме др-
жа ва. За то се Про то кол II за др жа ао са мо на га ран то ва ња ми ни му ма 
за шти те пред ви ђе них ме ђу на род ним ин стру мен ти ма ко ји га ран ту-
ју људ ска пра ва. 

Оба про то ко ла по на вља ју оба ве зу из Че твр те же нев ске кон-
вен ци је да се за шти ће на ли ца не мо гу по зи ва ти на од ред бе про то-
ко ла да би се угро зио су ве ре ни тет др жа ве или од го вор ност вла де 
да „свим за ко ни тим сред стви ма одр жа ва или по но во ус по ста ви 
за кон и ред у др жа ви или да бра ни на ци о нал но је дин ство и те ри-
то ри јал ни ин те гри тет др жа ве“. Та ко ђе, ни ко се не мо же да по зи ва 
ни на јед ну од ред бу из про то ко ла „као оправ да ње за ин тер вен ци ју 
ди рект ну или ин ди рект ну, из би ло ког раз ло га у ору жа ни су коб или 
уну тра шње или спољ не по сло ве ви со ке стра не уго вор ни це на чи јој 
је те ри то ри ји до шло до тог су ко ба“. На ову од ред бу се ско ро пот пу-
но за бо ра ви ло у прак си ка да се не ке др жа ве (па и УН) по зи ва ју на 
ин тер вен ци ју у не ку др жа ву под ви дом за шти те људ ских пра ва и 
уз ко ри шће ње ин сти ту та „ху ма ни тар не ин тер вен ци је“. До ду ше, то 
се ра ди на пер фи дан на чин пре ко ра зних по бу ње нич ких гру па ко је 
се би да ју на зи ве са асо ци ја тив ним деј ством ука зу ју ћи на њи хо ву 
де мо кра тич ност и по пу ли зам као што су „Сло бод на ар ми ја“, „На-
род не де мо крат ске сна ге“, „Ли бе рал на на род на ар ми ја“, „Си риј ска 
Сло бод на Ар ми ја“, „Си риј ски на ци о нал ни Са вет“ итд. До га ђа се 
да те сна ге у крат ком вре мен ском пе ри о ду ме ња ју свој на зив што 
ука зу је на не стал ност њи хо вих ци ље ва и прин ци па или се по ја-
вљу је ви ше та квих по кре та па је те шко од ре ди ти шта им је циљ и 
ко ја им је по ли тич ка плат фор ма.6) 

Зна чај но пи та ње је утвр ђи ва ње ста ту са бо ра ца, у ци љу њи хо-
вог раз ли ко ва ња од ци ви ла. Же нев ске кон вен ци је о за шти ти ли ца 
у ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма не по ми њу бор це из ри чи то. 
То се по сти же на осно ву ту ма че ња ко има пра во на ста тус ра ње ни-
ка, бо ле сни ка, бро до лом ни ка, а по себ но рат ног за ро бље ни ка, та ко 

6) Та ко се при ли ком по бу не шип тар ског ста нов ни штва на Ко сме ту де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка по ја ви ло ви ше по кре та док се под ути ца јем спољ ног фак то ра ни су све те 
сна ге об је ди ни ле. У Си ри ји се још увек не мо же да утвр ди да ли де лу је ви ше по кре та 
или је то је дан не је дин ствен са раз ли чи тим фрак ци ја ма. У Ли би ји су по че ли су ко би са 
ви ше по бу ње нич ких по кре та про тив зва нич не вла сти и до оба ра ња Га да фи ја се ни је 
мо гло пре ци зно да утвр ди да ли су у пи та њу је дан или ви ше по кре та. У за вр шној фа зи 
по бу не је дан број по бу ње нич ких гру па се ус пео да спо ји у је дан ла бав са вез. Ко хе зи ја 
тог по кре та по ка за ла се од мах по сле за вр шет ка ра та ка да су по че ли ме ђу соб ни су ко би 
из ме ђу тих фрак ци ја.
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да се мо же сма тра ти да ли ца по ме ну та у овим кон вен ци ја ма има ју 
ле га лан ста тус уче сни ка су ко ба.7) Тек ће ка сни је на но вој же нев-
ској кон фе рен ци ји 1974 – 1977. го ди не по све ће ној ре а фир ма ци ји 
и раз во ју ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва да се по кре не пи та ње 
утвр ђи ва ње ста ту са бо ра ца и не бо ра ца. 

До пун ски про то кол на 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 из 
1977. го ди не (Про то кол I) у чла ну 43. де фи ни сао је ору жа не сна-
ге и у ста ву 2. је од ре дио да су сви при пад ни ци ору жа них сна га 
бор ци – „што зна чи да има ју пра во да ди рект но уче ству ју у не при-
ја тељ стви ма“. У Кон вен ци ји се не пра ви раз ли ка из ме ђу бо ра ца 
и не бо ра ца. Ме ђу тим, ако се има у ви ду да је то са мо про то кол, 
мо же да се сма тра да се не од ри че зна чај де о бе на бор ца и не бор-
ца из Же нев ских кон вен ци ја. Про то кол је имао са мо за циљ да да 
бли же об ја шње ње ко ја се ли ца сма тра ју за бор це у ору жа ном су ко-
бу. Про то кол је пр ви пут у чл. 44 ст. 3. суп ти ту и сао да ће се сва ко 
ли це (мо же би ти и ци вил ко ји је про ме нио ста тус) ко је уче ству је 
у не при ја тељ стви ма под усло вом да отво ре но но си оруж је и то: а) 
за вре ме сва ког вој ног ан га жо ва ња и б) у вре ме ка да га про тив ник 
мо же ви де ти док је ан га жо ван у вој ном раз ви ја њу ко је прет хо ди 
пред у зи ма њу на па да у ко ме ће оно уче ство ва ти сма тра ти за ле гал-
ног уче сни ка ору жа них су ко ба. Ти ме је де фи ни тив но омо гу ће на 
про ме на ста ту са и на из ме нич но ме ња ње ста ту са ци ви ла, од но сно 
бо ра ца. На кон фе рен ци ји су из не те при мед бе и ука за но на евен ту-
ал не про бле ме у прак тич ној при ме ни ова квог ре ше ња. По ка за ло се 
по сле ви ше од три де сет го ди на при ме не ових ре ше ња у прак си да 
су њи хо ва не пот пу ност и не пре ци зност до ве ле до про бле ма у по-
што ва њу и при ме ни као и зло у по тре би ових ре ше ња. 

Оба ве зу раз ли ко ва ња ци ви ла од бо ра ца и за шти ту ци ви ла 
од рат них деј ста ва сти пу ли са ла је Че твр та же нев ска кон вен ци ја из 
1949. го ди не. Ко ли ки је зна чај овог раз ли ко ва ња у ци љу за шти-
те ци ви ла од бор бе них деј ста ва у ору жа ним су ко би ма ви ди се и 
по зна ча ју ко ји је Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста дао овом 
пра ви лу у сво јој Сту ди ји под на зи вом „Оби чај но ме ђу на род но ху-
ма ни тар но пра во“. Ко ми тет је ову оба ве зу пред ви део као пра ви ло 
број је дан. Пра ви ло је за но ва но на ши ро кој прак си др жа ва ко је су 
га утвр ди ле као нор му оби чај ног ме ђу на род ног пра ва при ме њи вог 
у ме ђу на род ним и не ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма.8) Оно је 

7) Јон чић, В., Међународноправнистатусучесникаоружанихсукоба, Прав ни фа кул тет, 
Бе о град, 2012, стр. 75-153.

8) Мно ге др жа ве су у сво јим вој ним при руч ни ци ма при хва ти ле ово пра ви ло. Та ко, вој ни 
при руч ни ци, Фран цу ске (Jean-Ma rie Hen cka erts /L., Do swald-Beck, (edit.) CustomаryIn-
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у уској ве зи са чл. 13. (2) До пун ског про то ко ла II ко ји за бра њу је 
на па де на ци вил но ста нов ни штво.9) Ина че је ова за бра на вр ло ста-
ра.10) Ра ни је кон вен ци је че сто су је по тен ци ра ле. Ме ђу тим, сла бост 
овог пра ви ла упра во је нор ма утвр ђе на у чл. 42. ст. 3. До пун ског 
про то ко ла I из 1977. го ди не јер до зво ља ва уче сни ци ма ору жа ног 
су ко ба да мо гу да ме ња ју ста тус, тј. да јед но вре ме бу ду бор ци 
(узму уче шће у ору жа ним су ко би ма), а да у не ком мо мен ту по ста-
ну ци ви ли и обрат но.

ПРОБЛЕМИПОШТОВАЊАПРАВИЛАОЗАШТИТИ
ЦИВИЛАИИСКУСТВАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Про бле ми у по што ва њу и раз ли чи тим при сту пи ма ових од-
ре да ба из Же нев ских кон вен ци ја и про то ко ла ис кр сли су убр зо по 
сту па њу на сна гу. На ро чи то је овај про блем до шао до из ра жа ја по-
след њих два де сет го ди на, по себ но у не ме ђу на род ним ору жа ним 
су ко би ма. 

Да би се при ме ни ло ме ђу на род но пра во ору жа них су ко ба у 
не ком уну тра шњем су ко бу нео п ход но је да се утвр ди да се ра ди о 
уну тра шњем су ко бу, а не о по је ди нач ним ак ти ма на си ља или не ми-
ри ма ужих раз ме ра у не кој др жа ви. При ме на ме ђу на род ног пра ва 
ору жа них су ко ба у уну тра шњим су ко би ма сту па на сна гу под од-
ре ђе ним (не ја сним) усло ви ма. Да кле, све до од ре ђе ног тре нут ка 
та ква ин тер вен ци ја др жа ве пре ма на о ру жа ним ли ци ма ко ја при ме-
њу ју си лу про тив др жа ве и ње них ор га на или иза зи ва ју ве ће екс-
це се, ре ме те јав ни ред и мир или иза зи ва ју оп шту не си гур ност, 
сма тра се као чи сто уну тра шња ствар др жа ве и не ма при ме не ме-
ђу на род ног пра ва. По ста вља се пи та ње ко ји је то тре ну так, од но-
сно, ко ји су то кри те ри ју ми ко ји од ре ђу ју ка да ће не ки су ко би да 

ternationalHumanitarianLaw,Vol. II. ICRC, Camb tid ge, 2005, §§21 и 188), Ин до не зи је 
(ibid., §§ 192), Изра е ла (ibid., §§25, и 193-194), Швед ске (При руч ник МХП, ibid., §§ 29), 
Ује ди ње ног Кра љев ства (ibid., §§212- 213), САД, (ibid., §§33-334 и 214-215).

9) За бра на на па да на цив лно ста нов ни штво је при сут на и у дру гим ме ђу на род ним уго во-
ри ма; у Дру гом из ме ње ном и до пу ње ном про то ко лу уз Кон вен ци ју о од ре ђе ном кла-
сич ном оруж ју, у Про то ко лу III уз Кон вен ци ју о од ре ђе ном- кла сич ном оруж ју ко ја се 
при ме њу је у не ме ђу на род ним ору жа ним су ко би ма, у Отав ској кон вен ци ји о за бра ни 
ан ти пер со нал них ми на и др. 

10)  Пр ви пут је ово ово пра ви ло по ме ну то у Пе тро град ској де кла ра ци ји 1868.го ди не: „... да 
је је ди ни ле ги тим ни циљ ко ји тре ба др жа ве да има ју пред со бом за вре ме ра та осла бље-
ње вој них сна га не при ја те ља...“. Ха шке кон вен ци је не пре ци зи ра ју да се на тај на чин 
мо ра да пра ви раз ли ка из ме ђу ци ви ла и бо ра ца. Ме ђу тим, чл. 25. ко јим се за бра њу је 
„на пад или бом бар до ва ње би ло ко јим сред стви ма не бра ње не гра до ве, се ла, на се ља или 
згра де за сно ван је упра во на овом прин ци пу (Ха шки пра вил ник чл. 25).
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се сма тра као од го вор др жа ве на по је ди нач не ак те на си ља и чи сто 
уну тра шња ствар др жа ве, а ка да ће пре ра сти у гра ђан ски рат где 
ме ђу на род но пра во сту па на сце ну (од ред бе ко је се од но се на не ме-
ђу на род не ору жа не су ко бе) у пра вом сми слу и ка да се по бу ње нич-
ки по крет при хва та као ен ти тет и ре гу лар на ору жа на  си ла. Узи ма 
се јед на вр ло не пре ци зна фор му ла ци ја (ина че је дан од усло ва), а то 
је да ка да по бу ње нич ке сна ге, по ред по ме ну тих усло ва, још и кон-
тро ли шу зна тан део те ри то ри је на ко јој су ус по ста ви ли сво ју власт.

Ко ли ка је то те ри то ри ја, ка ко, по ком кри те ри ју му утвр ди ти 
ефек тив ност те вла сти пи та ња су ко ја не ма ју пре ци зан од го вор. 
У по след ње вре ме прак са ука зу је да се ово пи та ње ре ша ва ло од 
слу ча ја до слу ча ја. Ср би ја има не при јат но ис ку ство у слу ча ју утвр-
ђи ва ња при ме не ме ђу на род ног пра ва на тлу СФР Ју го сла ви је из 
раз ло га што је при зна њем на сил не се це си је по је ди них ре пу бли ка 
Ју го сла ви је од стра не де ла ме ђу на род не за јед ни це уну тра шње су-
ко бе (гра ђан ске ра то ве) утвр ди ла као ме ђу на род не су ко бе.  Та ко 
је на сил ну се це си ју, ко ја је не до зво љи ва по ме ђу на род ном пра ву, 
при хва ти ла као не што ле ги тим но и ле гал но и при зна ла од це пље ње 
се це си о ни стич ких ре пу бли ка као ле гал но. Ис ку ства Ср би је у овим 
од лу ка ма де ла ме ђу на род не за јед ни це зна чај на су за ње ну бу ду ћу 
пер цеп ци ју и ње них опре де ље ња у од лу чи ва њу пред ме ђу на род-
ним те ли ма и фо ру ми ма. Да ли при хва ти ти ова ква ре ше ња и опре-
де ље ња убу ду ће? Пред Ср би јом је огром но ис ку ство у то ме и нео п-
ход но је има ти опре де љу ју ћи став ко ји је у скла ду са ме ђу на ро дим 
пра вом, иако оно ни је по што ва но ка да је Ср би ја би ла у пи та њу. За 
ма ле зе мље је ди но ре ше ње у сло же ним си ту а ци ја ма је да се др же 
пра ви ла и на че ла ме ђу на род ног пра ва.

У слу ча ју Дар фу ра, при сту пи ло се дру га чи јој фор му ли за 
утвр ђи ва ње по сто ја ња уну тра шњег су ко ба. Ко ми си ја УН о Дар фу-
ру, на шла да је су коб пре ва зи шао окви ре чи сто гра ђан ских не ми ра 
и да је пре ра стао у гра ђан ски рат.11) Да кле, Ко ми си ја је на шла прав-
ни основ за утвр ђи ва ње по сто ја ња ору жа ног су ко ба. У Из ве шта-
ју ко ми си је за Дар фур по ме ну то је да „по бу ње ни ци вр ше de fac to 
кон тро лу над не ким обла сти ма Дар фу ра“. С об зи ром да је вла да 
укљу чи ла у бор бе на деј ства ре гу лар не ору жа не сна ге и па ра вој не 
ми ли ци је (ЈАNJAVED ми ли ци ју) и да је при том до шло до ма сов-
ног бом бар до ва ња се ла и гра до ва, уз же сто ке бор бе на ши ро ком 
про сто ру12), а да је исто вре ме но по бу ње нич ка ар ми ја за у зе ла део 
те ри то ри је и да је кон тро ли ше, сма тра се да се овим пре шла гра-

11) T. Youngs, ‘Su dan: Con flict in Dar fur’, HouseofCommons,Re se arch Pa per 04/51, 2, Ju ne 
2004, pp. 7–9.

12)  Ibid., pp. 9-11; ‘Su dan Re bels Re ach Khar to um’, BBCNews, 10 May 2008.
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ни ца од спо ра дич них ака та на си ља ка оп штем гра ђан ском ра ту, а 
са њим и при ме на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба 
(чл. 3. Же нев ских кон вен ци ја и пра ви ла Про то ко ла II).13) У док три-
ни има ста но ви шта да се у утвр ђи ва њу по сто ја ња ору жа ног су ко-
ба тре ба да кре не од ста ва Ме ђу на род ног три бу на ла за бив шу Ју-
го сла ви ју из не тог у слу ча ју Та дић.14) Од но сно, да са мо по сто ја ње 
су ко ба већ иза зи ва при ме ну ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва15), 
тј., да су све стра не у су ко бу оба ве зне да по шту ју пра ви ла ору жа-
них су ко ба. Три бу нал је у овом слу ча ју де фи ни сао по сто ја ње ору-
жа ног су ко ба и при ме ну пра ви ла ме ђу на род ног пра ва ору жа них 
су ко ба, од но сно, ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва на сле де ћим 
осно ва ма: са гле да ва ју се два аспек та су ко ба; ин те зи тет су ко ба и 
ор га ни за ци ја ста ра на у су ко бу. „У ору жа ном су ко бу ин тер ног или 
ме шо ви тог ка рак те ра, ови бли ско по ве за ни кри те ри ју ми ко ри сте 
се ис кљу чи во у ци љу да се, као ми ни мум, на пра ви раз ли ка из ме ђу 
ору жа ног су ко ба и раз бој ни штва, нео р га ни зо ва них и крат ко трај-
них по бу на , као и те ро ри стич ких ак тив но сти ко је не под ле жу ме-
ђу на род ном ху ма ни тар ном пра ву.“16) У сва ком слу ча ју ско ро да је 
оп ште при хва ћен став да се увек пр вен стве но по ла зи од Же нев ских 
кон вен ци ја и ње них До дат них про то ко ла из 1977. го ди не (по себ но 
Про то ко ла II) и зва нич них ко ме на та ра на Же нев ске кон вен ци је и 
ње не про то ко ле.17) 

У слу ча ју Си ри је Ме ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста је у 
ви ду свог са оп ште ња про гла сио да је „ору жа ни су коб у тој зе мљи 
гра ђан ски рат, што зна чи да се ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во 
има да при ме њу је на те ри о ри ји те зе мље“.18) 

С дру ге стра не, је дан од осно ва ин тер на ци о на ли за ци је не ког 
уну тра шњег су ко ба, по ред сте пе на ма сов но сти и ин те зи те та (по-
не ка да ни су узи ма ни као зна ча јан чи ни лац) је сте кр ше ње основ-
них људ ских пра ва. Овај основ се ина че че сто ко ри стио и кор сти 
за оправ да ње тзв. „ху ма ни тар них ин тер вен ци ја“, ко је су прав ни 

13)  ReportoftheInternationalCommissionofInquiryonDarfurtotheUnitedNationsSecretary-
General,Ge ne va, 25 Ja nu ary 2005, pa ra. 62.

14)  Ze ray Yih de go, op.cit., 2009, pp. 45-47.

15) Y. Din stein, TheConductofHostilitiesundertheLawofInternationalArmedConflict,Cam-
brid ge, (2004) pp. 14–16.

16)  http://www.un.org/icty/bhs/ca ses/ta dic/jud ge ments/tj970507b/tad-tj970507fo ot.htm#_ftn46.

17)  На ово упу ћу ју  и по мен ту ти ауто ри, Ze ray Yih de go op.cit., 2009,  и Y. Din stein, op.cit., 
2004, p. 37; Y. San doz, /C.,Swi nar ski/B., Zim mer mann , (eds), CommentaryontheProtocol
AdditionaltotheGenevaConventionsof12Аugust1949(1987), 1448–1449.

18)  Aso ci a ted Press, 15.07.2012., (http://srb.ti me.mk/read/4d84925eac/8e4d4e43ad/in dex.html).
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основ за са вре ме ни ин тер вен ци о ни зам.19) То је учи ње но као оправ-
да ње за агре си ју НА ТО др жа ва про тив СР Ју го сла ви је 1999. го-
ди не. Ка сни је је исти ар гу мент ис ко ри шћен  као раз лог вој не ин-
тер вен ци је про тив Ав га ни ста на, Ира ка и Ли би је. Тре нут но се овај 
ар гу мент ко ри сти у по ку ша ји ма да се на тим осно ва ма до не се ре-
зо лу ци ја УН о при ме ни стро жи јих ме ра (чи тај, вој не ин тер вен ци-
је) про тив Си ри је. 

До ка зи о стра да њу ци ви ла нај че шће су од стра не за пад них 
ме ди ја и не вла ди них ор га ни за ци ја ко је се ба ве пра ће њем ста ња 
људ ских пра ва у све ту или по је ди ним зе мља ма. Ме ђу тим, по ста-
вља се пи та ње ве ро до стој но сти из во ра на осно ву ко јих се за кљу-
чу је да је до шло до ма сов них стра да ња ци ви ла, од но сно, до „ху-
ма ни тар не ка та стро фе“. Ова ко ва ни ца че сто се ко ри сти да би се 
при сту пи ло из ну ђе ном до би ја њу са гла сно сти Са ве та без бед но сти 
УН на при ме ну Гла ве VII По ве ље УН. Ср би ја, што се ти че овог 
узро ка, од но сно по во да, за вој не ху ма ни тар не ин тер вен ци је има 
из у зет но ис ку ство. На пр вом ме сту је то „слу чај се ла Ра чак“ на 
Ко сме ту. „Слу чај Ра чак“ је ин сце ни ран од ста не Ве ри фи ка ци о не 
ми си је ОЕБС-а на Ко со ву и Ме то хи ји и ње ног ше фа Ви ли је ма Во-
ке ра. Су коб по ли циј ских сна га са шип тар ским те ро ри сти ма у ко ме 
је је дан број те ро ри ста из гу би ло жи во те у око ли ни овог ма лог се ла 
на Ко сме ту  пре ста вље ни су од стра не Во ке ра и ње го вог ти ма као 
стра да ње ци ви ла од стра не срп ских по ли циј ских сна га. У овом слу-
ча ју је са ма Ми си ја иза шла ви ше стру ко из свог ман да та и су прот но 
пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва о ста ту су и де ло ва њу ова квих ми-
си ја пот пу но са мо и ни ци ја тив но и без до зво ле зе мље до ма ћи на у 
сти лу шпи јун ских и суб вер зив них ма ни ра иза шла на те рен на ко ме 
је већ био при пре мљен сце на рио „стра да ња ци ви ла“. Да се ра ди ло 
о при пад ни ци ма те ро ри стич ке вој не фор ма ци је ви ди се из пр вих 
из ве шта ја сни ма те ља и ре пор те ра „Асо ши је тед пре са“, „Мон да“, 
„Фи га роа“, „Тај мса“, „Ди Вел та“, „Би-Би-Си-ја“ и др.20) Још ја сни-
ји до каз о сво је вр сној гну сној ла жи и пре ва ри би ло је при зна ње 
Ха ши ма Та чи ја у ин тер вју Би-Би-Си ју 2000.го ди не ка да је опи су-
ју ћи „ју нач ку бор бу“ и по ги би ју при пад ни ка је ди ни це ОВК ко ја се 

19) С., Авра мов, Међународно јавноправо,Ака де ми ја за ди пло ма ти ју и без бед ност, Бе о-
град, 2011, стр. 659-661; Б., Кри во ка пић, Међународнаљудскаправа,Прав ни фа кул тет, 
Бе о град, 2010, стр. 400-405;B., Kri vo ka pić, „On the con cept of hu ma ni ta rien and pre ven ti ve 
self-de fen ce“, Adrias, vol. 14, 2007, pp.5194;  S. Sa vić, „Me đu na rod no pra vo i hu ma ni tar na 
in ter ven ci ja“, Međunaroniproblemi1/2007,str.5-48;Н., Ра и че вић, Хуманитарнаинтер-
венција умеђународномправу, док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та 
у Ни шу, Ниш, 2008 (пре у зе то од Б., Кри во ка пић, Међународнаљудскаправа,Прав ни 
фа кул тет, Бе о град, 2010). 

20) Р., Га ћи но вић, ОтимањеКосоваиМетохије, ВИНЦ „Вој ска“, Бе о град, 2004, стр. 116-
117.
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бо ри ла у Рач ку у вре ме „ин ци ден та“. Го ди ну да на ка сни је, 2004.
го ди не Ме длин Ол брајт је да ла из ја ву Би-Би-Си ју да је био по тре-
бан ин ци дент у Рач ку ка ко би се одр жао при ти сак на европ ске са-
ве зни ке ра ди вој не ин тер вен ци је.21) Да нас је асно да је Ра чак ве што 
има ни пул си ан уз по моћ ме дијкс екам па ње ка ко би се на шао по вод 
за вој ну ин тер вен ци ју на СР Ју го сла ви ју. За ка сне ла из ја ва фин ских 
па то ло га на че лу са Хе ле ном Ран том ко ја је у по чет ку ла га ла и пот-
кре пи ла при пре мље ни сце на рио „о ма сов ном стра да њу ци ви ла од 
стра не по ли циј ских сна га“ ко ји су вр ши ли аутоп си ју по ги ну лих у 
Рач ку да се не ра ди о стра да њу ци ви ла са мо је јед на од мно гих кру-
ци јал них до ка за да се ра ди ло о ве ли кој и да ле ко се жној пре ва ри.22) 
Сце на рио из Рач ка од лу чу ју ће је ути цао је да се до не се од лу ка о 
вој ној ин тер вен ци ји НА ТО-а на СР Ју го сла ви ју. Успе шан сце на рио 
при ме њен у се лу Ра чак ни је остао уса мљен. Слич не си ту а ци је се 
ка сни је при ме њу ју у дру гим су ко би ма ка ко би се из ну ди ла вој на 
ин тер вен ци ја. 

Та ко је по сле тзв. „ма са кра“ на кон бом бар до ва ња вла ди них 
сна га гра да Хо у леа у си риј ском гра ђан ском ра ту, Са вет без бед но-
сти УН осу дио овај по кољ, али ни је на вео ко је крив. Од мах је Би-
Би-Си при ка зао сли ке стра да ња ци ви ла за ко је се уско ро от кри ло 
да су то сли ке из 2003. го ди не са Ирач ког ра ти шта.23) Са вет УН за 
људ ска пра ва ко ји над гле да си ту а ци ју у Си ри ји при знао је да је ди-
не по дат ке о по ко љу до би ја пу тем те ле фон ске ве зе са не и ден ти фи-
ко ва ним „по вер љи вим из во ри ма“.24) 

Са мо де сет да на ка сни је тај „ма са кр“ до би ја не ја сан епи таф. 
Ми си ја УН је за кљу чи ла да је ве ћи на жр та ва уби је на ауто мат ским 
оруж јем, а не од по сле ди ца ар ти ље риј ских гра на та или од хлад-
ног оруж ја, ка ко су твр ди ли по бу ње ни ци и не ке за пад не вла де. На 
осно ву овог стра да ња и још не ко ли ко чла ни це НА ТО са ве за по-
је ди нач но пре ки ну ле су ди пло мат ске од но се са Си ри јом. Са пре-
ки дом ди пло мат ских од но са на го ве сти ле су по тен ци јал ни по че так 
но ве „ху ма ни тар не опе ра ци је“ за спас не ви них жр та ва. Зва нич на 
из ја ва Ру си је би ла је са др жа на у не ко ли ко крат ких ре че ни ца. „Шта 

21)  Вечерњеновости, 25.01.2004.го ди не (пре у зе то из: Р., Га ћи но вић, ОтимањеКосоваи
Метохије, 2004, стр.117.

22)  Пр во бит ни на ла зи фин ских фо рен зи ча ра и ка сни је из ја ве Хе ле не Рант ви ди: Политика, 
19-01-2004.го ди не (Р., Га ћи но вић, op.cit.,стр.119-120). 

23)  “UN Se cu rity Co un cil is su es sta te ment con dem ning Ho u la Mas sac re“, (http://rt.com/news/
un-se cu rity-syria-ho u la-348/, по се ће но сеп тем бра, 2012).

24)  „‘UN Com mis si o ner re port on Ho u la? But they only talk to Syrian op po si tion – by pho ne’“, 
(http://rt.com/news/ho u la-mas sac re-un-syria-635/)
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се до го ди ло у Ли би ји ? Што се до го ди ло у Ира ку ? Да ли су та мо 
ста нов ни ци по ста ли си гур ни ји?“25)  

Дру ги про блем ко ји се по ја вио у ја сном раз ли ко ва њу ци ви ла 
и бо ра ца у ору жа ним су ко би ма на ро чи то је до шао до из ра жа ја у 
ору жа ним су ко би ма у гра до ви ма. Ко ри шће ње на о ру жа них ци ви ла 
– бо ра ца у прак си је по при мио ве ће раз ме ре у на се ље ним ме сти ма 
у од но су на бор бе на деј ства на отво ре ном про сто ру, ван на се ља, јер 
су се у нај ве ћем бро ју су ко ба бор бе од ви ја ле у ур ба ним сре ди на ма. 
Ова кав на чин ра то ва ња до шао је до из ра жа ја у уну тра шњим ору-
жа ним су ко би ма, (гра ђан ским ра то ви ма). Без ви дљи вих обе леж ја, 
без уни фор ме, са мо са оруж јем у ру ка ма, по бу ње ни ци су че сто би-
ли бр ка ни са ци ви ли ма. У ви ше слу ча је ва ле гал не ору жа не сна ге 
су из раз ло га вој не по тре бе при ме њи ва ле си лу то ком из во ђе ња вој-
них опе ра ци ја без мно го об зи ра на при сут ност ци ви ла. Без на ме ре 
да се ула зи у раз ма тра ње на мер ног или не на мер ног на па да на та ква 
ли ца, мо же да се за кљу чи да је по ве ћан про це нат стра да ња ци ви ла 
у уну тра шњим ору жа ним су ко би ма. на то ука зу је прак са ору жа них 
су ко ба у то ку це лог 20 ве ка и по че ком 21. С дру ге стра не, по бу-
ње ни ци су у ве ли ком бро ју по че ли да ко ри сте ову пред ност њи хо-
вог не раз ли ко ва ња од ци ви ла. Не што због сла бе об скр бље но сти 
вој ним ма те ри ја лом, не што због не ди сци пли не, углав ном у ве ћи ни 
та квих су ко ба, по себ но на по чет ку ра та, по бу ње ни ци су ма сов но 
би ли у ци вил ној оде ћи и без ика вог обе леж ја са мо са оруж јем ко је 
се че сто и ни је ја сно ви де ло да је у њи хо вим ру ка ма. 

У то ку су ко ба на тлу СФР Ју го сла ви је и ка сни је у су ко би ма 
шип тар ских те ро ри ста са по ли циј ским сна га ма СР Ју го сла ви је и 
Р. Ср би је на Ко сме ту ма сов но је ко ри шће на вер зи ја уче ство ва ња 
ци ви ла у су ко би ма под од ред ни цом ме ђу на род ног пра ва о пра ву на 
на из ме нич ну про ме ну ста ту са ци ви ла и бо ра ца. 

Што се ти че те шког на о ру жа ња, су ко би у Ли би ји по ка за ли 
су да су се ма сов но ко ри сти ла ци вил на во зи ла, по себ но од стра не 
по бу ње ни ка са по ста вље ним оруж јем на тим во зи лим, та ко да су 
се из да љи не те шко мо гла да рас по зна ју. Ка сни је су због деј ства 
НА ТО ави ја ци је ли биј ске ору жа не сна ге по че ле та ко ђе да ко ри сте 
ци вил на во зи ла (или да ма ски ра ју вој на во зи ла у ци вил на) за сво је 
те шко на о ру жа ње.  

Пи та ње за шти те ци ви ла у ору жа ним су ко би ма је та ко по ста-
ло вр ло ком пли ко ва но. Као што је из не то, ци ви ли по но вим ре-
ше њи ма у ме ђу на род ном пра ву ору жа них су ко ба мо гу да ме ња ју 

25) No Libya-style sce na rio to bring down Pre si dent As sad: Pu tin, (http://www.presstv.ir/de tail/ 
2012/06/02/244216/no-libyali ke-sce na rio-in-syria/).
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ста тус што оте жа ва рас по зна ва ње њи хо вог ста ту са. Да би на о ру жа-
ни ци ви ли ко ји пре тен ду ју на ста тус ци ви ла пре шли у овај ста тус, 
до вољ но је са мо да од ба це оруж је и да се по ме ша ју са не спор ним 
ци ви ли ма, па да већ има ју ста тус ци ви ла. До ду ше, чл. 44. ст. 3. 
Про то ко ла I и пра ви ло 1. Оби чај ног ме ђу на род ног пра ва зах те ва ју 
од бо ра ца да се раз ли ку ју од ци ви ла, али са мо „док су ан га жо ва ни 
у на па ду или вој ној опе ра ци ји или у при пре ми за на пад“.  Про блем 
на ста је у слу ча ју смр ти или ра ња ва ња та квог бор ца ко ји ме ња ста-
тус. Он је бо рац и ду жан је да се раз ли ку је са мо у то ку бор бе них 
деј ста ва и то та ко што је у оба ве зи да док су де лу је у бор бе ним 
деј стви ма мо ра отво ре но да но си оруж је (је ди ни ви дљив знак да 
је уче сник ору жа ног су ко ба), да се при др жа ва пра ви ла и оби ча-
ја ра та и да је ор га ни зо ван, тј. да по сто ји си стем ор га ни за ци је и 
на тим осно ва ма утвр ђе на од го вор ност (по си сте му суб ор ди на ци-
је) ли ца за ак те сво јих пот чи ње них. Ме ђу тим, ка ко раз ли ко ва ти у 
град ским бор ба ма до зво ље не ме те, на о ру жа не ци ви ле, ко ји пре-
тен ду ју на ста тус бо ра ца од обич них ци ви ла кад је у та квим си-
ту а ци ја ма вр ло те шко уочи ти ли ца ко ја ото во ре но но се оруж је од 
нео ру жа них ци ви ла. У слу ча ју да та кво ли це од ба ци оруж је или 
по ги не оно се мо же да тре ти ра као ци вил. На кнад но утвр ђи ва ње 
ста ту са ли ца ко ја су по ги ну ла је не по у зда но. Мр тва ли ца ко ја на 
се би има ју ци вил ну оде ћу и не ма ју код се бе оруж је уоби ча је но се 
сма тра ју да су ци ви ли. Те шко је утвр ди ти да ли су та ли ца пре 
смр ти би ли уче сни ци су ко ба или не срећ но на стра да ли ци ви ли у 
бор ба ма у на се ље ним ме сти ма? У бор бе ним деј стви ма се оруж је 
узи ма од по ги ну лих и тај је ди ни ви дљи ви знак раз ли ко ва ња ци ви-
ла од бо ра ца не ста је. Раз у ме се да су у овим слу ча је ви ма мо гу ће 
раз не ком би на ци је из бе га ва ња при зна ња да се ра ди о бор ци ма. Та-
ква ли ца че сто се при ка зу ју као на стра да ли ци ви ли, што све зна-
чај но до при но си ме диј ској и про па ганд ној хај ци про тив ле гал не 
вла сти у сми слу оп ту жбе да су вој не сна ге ле гал не вла сти вр ши ле 
од ма зду пре ма ци ви ли ма. Прак са при кри ве ног и не ја сног уче шћа 
ци ви ла у бор бе ним деј стви ма и зло у по тре ба ста ту са ци ви ла, од но-
сно бо ра ца узе ла је ма ха на кра ју 20. и по чет ком 21. ве ка. Ма сов но 
ко ри шће ње овог не ја сног ста ту са и ме диј ска зло у по тре ба стра да ња 
тзв. „ци ви ла“ пре шла је сва ку ме ру да се у јед ном тре нут ку мо ра ла 
да при зна и осу ди ова прак са од не ких ме ди ја. Та ко је у по ме ну том 
слу ча ју „Ра чак“ пот пред сед ник пар ла мен тар не скуп шти не ОЕБС-а 
Ви ли Ви мер од ба цио с гну ша њем ма ни пу ла ци је ко је су вр ше не 
сни ма те љи с на ме ром да се ис про во ци ра ин тер вен ци ја НА ТО-а на 
Ју го сла ви ју. По след њи до га ђа ји ве за ни за су ко бе у Си ри ји ука зу-
ју на слич не сце на ри је, али и од су ство парт нер ске са рад ње не ких 
ме ди ја са про та го ни сти ма за пад них по ли тич ких кру го ва. Та ко је 
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ча со пис „Њу јорк Тајмс“ мо рао да при зна да се у су ко би ма у се лу 
Трем зех у Си ри ји не ра ди о ма са кру ци ви ла од стра не ре гу лар них 
вој них сна га Си ри је, ка ко су ме ди ји са За па да по пра ви лу до та-
да из ве шта ва ли, већ да се до го дио ору жа ни су коб из ме ђу си риј-
ске вој ске и по бу ње ни ка и да не ма го во ра „о на мер ном уби ја њу 
200 ци ви ла“.26) Ра ди се, да кле, о по ги би ји на о ру жа них по бу ње ни ка 
(бо ра ца) у су ко бу са ре гу лар ном вој ском. По след њих ме се ци у су-
ко би ма у Да ма ску, Але пу, Су ка ри ју, Са ху ру и у око ли ни Ха на ноа, 
Оп сер ва то ри ја за људ ска пра ва по твр ди ла је да од 37 по ги ну лих у 
и око јед ног ауто бу са не мо же да се по твр ди да ли су они сви вој-
ни ци или ци ви ли.27) Очи то се кон цепт при ме њен у ју го сло вен ском 
гра ђан ском ра ту („пи ја ца Мар ка ле“ и „слу чај се ла Рач ка“) ви ше 
не мо же да спро во ди као ра ни је у ме диј ском ра ту. Ви ше је не го 
ја сно да се ра ди о пер фид ним по ступ ци ма у ци љу про па ганд ног 
ра та. Ак ти ви сти за људ ска пра ва са се ди штем у Лон до ну огла си ли 
су се са са оп ште њем да је по би је но пре ко 200 ци ви ла у ма са кру у 
по ме ну том се лу. У овом слу ча ју по ги ну ли по бу ње ни ци се при ка-
зу ју као на мер но по би је ни гра ђа ни од стра не си риј ских вла ди них 
тру па. Ме ђу тим, сним ци обе ло да ње ни по сле бор би у се лу Трем зах 
не дво сми сле но ука зу ју да се ра ди о оштрим су ко би ма вој ске са по-
бу ње ни ци ма.28)

Сле де ћи  про блем ко ји се го ди на ма по ста вља у ве зи са ста ту-
сом и за шти том ци ви ла је сте ме ђу на род но прав ни ста тус ци вил них 
обје ка та и њи хо ва за шти та у ору жа ним су ко би ма, по себ но у гра-
ђан ским ра то ви ма.

Оп ште је по зна то да су у су ко би ма на Ко сме ту шип тар ски 
те ро ри сти ма сов но ко ри сти ли ци вил не објек те, ку ће, шко ле и дру-
ге јав не згра де за сво је те ро ри стич ке де лат но сти. 

Ко ри шће ње ци вил них обје ка та по при ми ло је ши ро ке раз ме-
ре. Та ко су у су ко би ма у Дар фу ру по бу ње ни ци ко ри сти ли ци вил не 
објек те у вој не свр хе.29) Слич но се до га ђа ло и у гра ђан ском ра ту у 
Уган ди.30) Раз у ме се да ци ви ли у овим су ко би ма за и ста стра да ју и 
то ни ко не не ги ра. Про блем је што се не мо же пре ци зно да утвр ди 

26)  http://www.troj ka.rs/be li-svet/32210-si ri ja-la zi ran-ma sa kr-ci vi la-vi deo.html

27)  Блиц, on li ne, Be ta, 9.9.2012, (http://www.blic.rs/Ve sti/Svet/341972/Ze sto ki-su ko bi-si rom-
Si ri je, pos će no, av gu sta, 2012). 

28)  Troj ka, rs/be li –svet (op. cit., http://www.troj ka.rs/be li-svet/32210-si ri ja).

29)  Ze ray Yih de go, „Dar fur and Hu ma ni ta rian Law: The Pro tec tion of Ci vi li ans and Ci vi lian Ob-
jects”, JournalofConflict&SecurityLaw, Ox ford Uni ver sity Press, 2009, p.62.

30)   Мanisuli Сsenyonjo, „Ac co un ta bi lity of non-sta te ac tors in ugan da for war cri mes and hu-
man rights vi o la ti ons: bet we en am nesty and the in ter na ti o nal cri mi nal co urt“, ЈournalofCon-
flict&SecurityLaw,(2005), vol. 10, no. 3, p. 406.
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у ко јој ме ри и да ли су би ли у објек ти ма ко ји ни су из гу би ли ста-
тус за шти ће них ци вил них обје ка та по ме ђу на род ном пра ву или у 
објек ти ма ко ји су би ли ко ри шће ни у вој не свр хе. По себ но је пи та-
ње да ли су они ци ви ли или при кри ве ни бор ци. Та ко из ја ве зва нич-
ни ка из НА ТО-а у ци љу оправ да ња стра да ња ци ви ла у ва зду шним 
бом бар до ва њи ма обје ка та у Ли би ји ис ти чу „ду бо ко жа ље ње због 
би ло ка квих ци вил них жр та ва за ко је је НА ТО мо гао би ти од го во-
ран“ и да је ис пи тан сва ки ве ро до сто јан на вод о на па ду на ци ви ле 
уз по твр ду да су „по го ђе ни ци ље ви би ли ле ги тим ни вој ни ци ље ви, 
иза бра ни у скла ду са ман да том УН-а“.31) При том је до да то да „је 
НА ТО учи нио све ка ко би сма њио опа сност за ци ви ле, али у сло-
же ној вој ној кам па њи ри зик увек по сто ји“. 32) Да кле, при зна је се 
да је би ло стра да ња ци ви ла су прот но од ред ба ма Че твр те же нев ске 
кон вен ци је и Про то ко ла I и II и пра ви ла ме ђу на род ног оби чај ног 
пра ва. Ме ђу тим, тврд ња да су ти објек ти би ли „ле ги ти ман вој ни 
циљ“ нео п ход но је би ло да се обра зло жи, с об зи ром да ци вил ни 
објек ти гу бе тај ста тус са мо у слу ча ју да се ко ри сте у вој не свр хе 
или да  по сто ји сум ња у њи хов ста тус, а он да се они мо ра ју да тре-
ти ра ју као ци вил ни. На пад на та кве „сум њи ве објек те“ мо же да се 
из ве де тек на кон што се су прот на стра на упо зо ри на то, од но сно 
на кон пред у зе тих ме ра пре до стро жно сти (чл. 19. Че твр те же нев-
ске кон вен ци је, чл. 57. Про то ко ла I и Пра ви ло 1. и 2. Оби чај ног 
ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва). При су ство дру гих ли ца ме ђу 
ци ви ли ма не ли ша ва ци ви ле њи хо вог ста ту са и пра ва на за шти ту 
(чл. 50. ст 3. Про то ко ла I).

 Од гра ђан ског ра та на про сто ри ма СФР Ју го сла ви је де ве-
де се тих го ди на до да нас, по кре ће се пи та ње и по ја вљу ју се ма сов-
не оп ту жбе у ве зи са на па ди ма на ци вил не објек те (бом бар до ва ње 
на се ље них ме ста и по је ди нач них ци вил них згра да).33) По след њи 
слу чај су ко ба у Си ри ји свеж је при мер оп ту жби од стра не ме ди ја 
да вој не сна ге не по шту ју ста тус ци вил них обје ка та, од но сно да 
ма сов но бом бар ду ју гра до ве и дру га на се ље на ме ста, не во де ћи 
ра чу на о стра да њу ци ви ла. На том пла ну ме ђу на род но пра во не ма 
за са да ја сан од го вор и ре ше ње. Оста је да се на при ти сак прак се и 
док три не, а уз аси стен ци ју су бјек тив них чи ни ла ца у ме ђу на род-
ном пра ву по кре не то пи та ње.

31)  HRW: 72 ci vi la žr tve NA TO-a u ra tu u Li bi ji, од 14.ма ја 2012.г. (http://bal kans.alja ze e ra.net/
ma ka le/hrw-72-ci vi la-zr tve-na to-u-ra tu-u-li bi ji, по се ће но, ав гу ста 2012).

32) Ibidem.

33) В., Јон чић, „По вре де пра ви ла ху ма ни тар ног пра ва и људ ских пра ва у агре си ји НА ТО-а 
на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју”, Вој но де ло, бр.2. ВИЗ, Бе о град, 2001; В. Јон чић, 
„Ма ски ра ње рат них зло чи на”, Ин фор ма тор, бр. 1. НИЦ, Бе о град, 2001.стр. 21-37. 
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При хва та њем ре ше ња од стра не ме ђу на род ног пра ва да ли-
ца ко ја узму уче шће у ору жа ном су ко бу мо гу да ме ња ју ста тус и 
да у јед ном тре нут ку бу ду ци ви ли, а у дру гом, бор ци, ду го је ту-
ма че но као зна ча јан на пре дак у ци љу за шти те ци ви ла и про ши ре-
ња кру га ли ца ко ја има ју пра во на уче шће у ору жа ним су ко би ма. 
Мно ги те о ре ти ча ри ме ђу на род ног, по себ но пра ва ору жа них су ко-
ба, сла ви ли су ово од лу ку као ве ли ки на пре дак ма лих на ро да и но-
вих др жа ва,34) бив ших ко ло ни ја у ди пло мат ској бор би са ве ли ким 
си ла ма око утвр ђи ва ња ста ту са ле гал них уче сни ка ору жа них су-
ко ба. На ро ди бив ших ко ло ни ја су у вре ме до но ше ња Про то ко ла 
за вр ша ва ли сво је ан ти ко ло ни јал не и на ци о нал но − осло бо ди лач ке 
ра то ве и би ли су ве о ма спрем ни да при хва те јед ну ова кву фор му ла-
ци ју. За ово ре ше ње по себ но су би ле за ин те ре со ва не ма ле др жа ве 
ко је су раз ви ја ле сво ју од бра ну на оп ште на род ном од брам бе ном 
ра ту и ши ро ком уче шћу на ро да у од бра ни од агре си је. На жа лост, 
ово ре ше ње пре тво ри ло се у сво ју су прот ност.35) То ме је на ро чи то 
до при не ла но ва бор бе на так ти ка ве ли ких си ла да ко ри сте ћи тзв. 
„по бу ње ни ке“ про тив ле гал них вла сти у уну тра шњим су ко би ма у 
не ким др жа ва ма и ко ри шће њем мо гућ но сти на из ме нич не про ме не 
ста ту са ци ви ла и бо ра ца ис ко ри сти по бу ње не ци ви ле као ору жа ну 
си лу про тив ле гал не вла сти у ци љу оба ра ња те вла сти.36) На тај на-

34)  Та ко, CommentaryontheAdditionalProtocolsof8June1977totheGenevaConventionsof
12August1949,In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross, Ge ne va, 1987., 512, Com men tary, 
III,  pp.67-68;  Саветовањe о ак ту ел ним пи та њи ма раз во ја ме ђу на род ног ху ма ни тар ног 
пра ва, op.cit., 1979, стр. 189 -191. M., Kal dor, NewandOldWars:OrganizedViolencein
aGlobalEra, Cam brid ge, 1999; M., Ig na ti eff , TheWarriors’Honor:EthnicWarand the
ModernConscience, New York, 1997;  Hu man Se cu rity Re port 2005: WarandPeaceinthe
21stCentury, pro du ced by the Hu man Se cu rity Cen tre of the Uni ver sity of Bri tish Co lum-
bia, Ca na da, 2006; Авра мов, С/Кре ћа, М., Међународнојавноправо,Са вре ме на ад ми ни-
стра ци ја, Бе о град, 2003, стр. 666; Б., Јан ко вић, op.cit.; Z., Vu či nić, Međunarodnoratnoi
humanitarnopravo, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2006, str. 277-279; G., Pe ra zić, Međunarod-
noratnopravo, VINC, Be o grad, 1986, str. 194; V., Goz ze-Gu če tić, „Do pun ski pro to kol uz 
Že nev ske kon ven ci je za za šti tu žr ta va ra ta“, JRMP, Be o grad, br. 3/1977; Goz ze-Gu če tić, V., 
„Sta tus bor ca“, Sa ve to va nje o ak tu el nim pi ta nji ma raz vo ja me đu na rod nog hu ma ni tar nog pra-
va, CrvenikrstJugoslavije, Be o grad, 1978. стр. 56, 58, 65, 71 ;T., Ropp, „War“, New York, 
2000; R. Pre ston/ S.,Wi se, MeninArms,  N.York, 2000, р. 134; Fi nal re cord of the Di plo ma tic 
con fe ren ce on the Re a fir ma tion and De ve lop ment of In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law ap pli ca-
ble in Ar med con flicts, Ge ne va (1974–1977), Vol. XIV, B. (CDDH/III/SR.33-36.Anex, pp.519, 
CDDH/III /SR. 33-36, An nex, pp. 526-527, CDDH/III/SR.33-36, An nex, pp.528, CDDH/III/
SR.33-36,pp. 531, CDDH/III/SR.33-36, An nex, pp. 542). 

35) В., Јон чић, „Раз ли ко ва ње ци ви ла од уче сни ка ору жа них су ко ба у ору жа ним су ко би ма“, 
Правниживот,бр. 12 , Удру же ње прав ни ка Ср би је, Бе о град, 2011, том  IV, стр. 195-219.

36)  Слу чај Ли би је је по себ но ка рак те ри сти чан јер је у овом слу ча ју раз от кри ве на уло га не-
ких за пад них др жа ва у ор га ни зо ва њу и по ма га њу по бу не, као и ан га жо ва њу пла ће ни ка 
као по бу ње них гра ђа на про тив „Га да фи је вог ре жи ма“. (http://www.nspm.rs/sa vre me ni-
svet/tje ri-mej san-sta-se-za pra vo-do go di lo-u-li bi ji.html, po se će no, sep tem bar, 2012). Слич-
но је и са Си ри јом где по бу ње ни ци пре ко Ли ба на до би ја ју оруж је и но вац од стра них 
„до бро чи ни те ља“. (BBC, News mid dle East, thttp://www.bbc.co.uk/news/world-mid dle-
east-15905970, po se će no, av gust, 2012)
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чин оне, са јед не стра не, ре а ли зу ју сво је рат не ци ље ве пу тем ова ко 
при кри ве не агре си је ко ја не мо же да се до ка же, а са дру ге, гу бит ке 
по бу ње ни ка у жи вој си ли при ка зу ју као стра да ње ци ви ла.37) Ко ри-
шће ње ци ви ла као ле гал них уче сни ка оеужа них су ко ба и мо гућ-
ност за ме не њи хо вог не ја сног ста ту са су јед на од сег ме на та но ве 
стра те ги је и док три не у38)об ли че не у по ли тит ци „Но вог свет ског 
по рет ка“. Уоста лом, ово је са мо је дан сег мент у но вој стра те ги ји 
у ко јој је агре си ја при кри ве на у са вре ме ној ви со ко тех но ло шкој и 
соф ти фи ци ра ној ре во лу ци ји са вре ме ног ра та ко ју при ме њу ју не ке 
од ве ли хих си ла, а на пр вом ме сту САД са ци љем ус по ста ља ња 
свет ске до ми на ци је на Сун-Цу ов ском пра ви ли ма успе шног во ђе ња 
ра та без ору жа не бо ре („во ђе ње ра та и по бе да без ра та“).39) У овој 
ви со ко тех но ло шкој ре во лу ци о нар ној стра те ги ји ве ли ки зна чај има 
са вре ме на тех но ло ги ја упо тре бе ме ди ја у рат не свр хе. Упра во тзв. 
„стра да ња ци ви ла“ уоб ли че на ме диј ском хај ком на ви со ко тех но ло-
шким осно ва ма ко ри сте се као прав ни основ за тзв. „ху ма ни тар-
не ин тер вен ци је“. По ги би ја тих по бу ње ни ка у бор бе ним деј стви-
ма ме ди ји тих „уме ша ча“ при ка зи ва ли су и при ка зу ју и да нас као 
те шка стра да ња ци ви ла, иако се ра ди о ле ги тим ној при ме ни си ле 
пре ма тим по бу ње ни ци ма – на о ру жа ним ци ви ли ма.40) Ова прак са 
већ је би ла ис про ба на у гра ђан ском ра ту у Ју го сла ви ји, а по себ но 
у по бу на ма шип тар ских те ро ри ста на Ко сме ту кра јем де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка („слу чај Ра чак“ итд.), слу ча је ви у Дар фу-
ру, (Су дан), у Ери тре ји (Ети о пи ја),41) зна тан број слу ча је ва у тзв. 
„Арап ском про ле ћу“, Ту нис, по себ но Ли би ја, Су дан, Си ри ја и др. 
По ред овог ме ша ња ста ту са, по сто ји и про блем ста ту са по бу ње ни-
ка у уну тра шњим ору жа ним су ко би ма. Та ква ли ца ле гал на власт 
тих др жа ва обич но сма тра кри ми нал ци ма или те ро ри сти ма42) ко ји 

37)  Са вре ме на стра те ги ја во ђе ња ра та ко ју су усво ји ле ве ли ке си ле ини ци ра на је ис ку стви-
ма ра то ва во ђе них до Ви јет нам ског ра та и при хва та њем стра те ги је и док три не од стра не 
САД под по пу лар ним ан зи вом „Зве зда ни ра то ви“ (по зна та и као „Ре га но ва док три на“) 
и ис тра жи ва њем Ал ви на и Хај ди То флер. (А.,/Х., То флер, Ратиантират, Па и деа, Бе-
о град, 1998).

38)  Д., Џон стон, Сулудикрсташи, Игам, Бе о град, 2005.

39)  Ви ше о ово ме: Д. Ни ко лиш, „Ра то ва ње без ра та - бу дућ ност (иде ла) аме рич ке до ми на-
ци је све том“, Српскаполитичкамисао, 1/2012, стр.105-129. 

40)  Знат но се ко ри сте про па ганд на ис ку ства и ме диј ске пре ва ре пу тем про паг нде у ко јој се 
фо то мон та жом мон ти ра ју сли ке стра да ња ци ви ла.Ви де ти обе ло да ње не ла жи сни ма ка из 
Си ри је ко ји су у ства ри сним ци ико ри шће ни из стра да ња ци ви ла у Ли би ји, ако су и они 
аутен тич ни? (http://www.sand zac ke.rs/iz dvo je no/ me dij sko-mon ti ra nje-ra ta/)

41)  Al le ho ne Mu lu ge ta Abe be, „Dis pla ce ment of Ci vi li ans du ring Ar med Con flict in the Light of 
the Ca se Law of the Eri trea-Et hi o pia Cla ims Com mis sion“, Le i den Jo ur nal of In ter na ti o nal 
Law, 22, (2009), pp. 823–851.

42)  О те ро ри зму и те ро ри сти ма: Brian, M. Jen kins, InternationalTerrorismaNewModeof
Conflict:InternationalTerrorismandWorldSecurity, Cro om, Helm, Lon don, 1975; Р., Га ћи-
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су се по ди гли про тив прав ног и по ли тич ког си сте ма сво је др жа-
ве. Та кав ста тус они за др жа ва ју и сма тра ју се кри ми нал ци ма све 
док по бу на не до би је ста тус гра ђан ског ра та. До про гла ше ња та-
квог су ко ба за гра ђан ски рат мо же се сма тра ти да су то по је ди-
нач ни ак ти на си ља, уну тра шњи не ми ри итд. Про гла ше њем ши рих 
не ми ра за гра ђан ски рат сту па на сна гу, по ред уну тра шњег пра ва 
и ме ђу на род но и то онај ње гов део ко ји се од но си на уну тра шње 
ору жа не су ко бе (на пр вом ме сту члан 3. за јед нич ки за све Же нев-
ске кон вен ци је из 1949.го ди не, До пун ски про то кол II и ме ђу на род-
но оби чај но пра во). Др жа ва у том слу ча ју има из ве сне оба ве зе по 
ме ђу на род ном пра ву, иако је то чи сто ње на уну тра шња ствар. У 
том слу ча ју оба ве зе je државe (ако је пот пи сни ца Про то ко ла II на 
Же нев ске кон вен ци је из 1977.го ди не) да по шту је ми ни мал на пра ва 
по бу ње ни ка, од но сно чл. 3. Же нев ских кон вен ци ја (у слу ча ју да 
ни је при хва ти ла Про то кол II). Ако та кву др жа ву не оба ве зу ју ни 
Кон вен ци је ни Про то кол оба ве зна је пре ма пра ви ли ма оби чај ног 
пра ва. До ду ше, Про то кол II у чл. 3. из ри чи то од ба цу је ту ма че ње 
да се ње го ве од ред бе схва та ју као основ за ру ше ње системa вла сти 
од стра не по бу ње ни ка.43) Да кле, ове од ред бе у сми слу пру жа ња за-
шти те тре ба ле би се ре стрик тив но да ту ма че, а ни ка ко као ши ро ко 
пра во. Упра во ова ко ши ро ко ту ма че ње ових од ре да ба пру жа ши-
ро ке мо гућ но сти да уче сни ци не ме ђу на род них ору жа них су ко ба 
(зло)упо тре бља ва ју пра во ко је је пр вен стве но има ло за циљ да за-
шти ти уче сни ке ан ти ко ло ни јал них, на ци о нал но осло бо ди лач ких и 
од брам бе них ра то ва (у по чет ној фа зи ра та ка да не ма ју ме ђу на род-
но при зна ње). Мо же се сма тра ти и да ре дак то ри Про то ко ла ни су 
има ли у ви ду ни ти су на ме ра ва ли да овим од ред ба ма да ју ши ро ку 
за шти ту или пра во по бу ње ни ка на ру ше ње си сте ма вла сти у соп-
стве ној др жа ви пу тем ору жа не по бу не44) ни ти под стрек за та кве ак-
ци је. Јер, да су то има ло у ви ду, пи та ње да ли би др жа ве уче сни це 
кон фе рен ци је у Же не ви 1977. го ди не при хва ти ле ова ре ше ња. 

На ша ис ку ства ко ја има мо у ра то ви ма во ђе ним на кра ју 20. 
ве ка на тлу Ју го сла ви је и по себ но агре си ја НА ТО пак та на СР Ју-

но вић, Тероризам, Дра слар, Бе о град, 2005; Д., Си ме у но вић, Тероризам, Прав ни фа кул-
тет, Бе о град, 2009.

43)  „1. Не мо же се по зи ва ти ни на јед ну од ред бу из овог про то ко ла да би се угро зио су ве ре-
ни тет др жа ве или од го вор ност вла де да свим за ко ни тим сред стви ма одр жа ва или по но-
во ус по ста ви за кон и ред у др жа ви или да бра ни на ци о нал но је дин ство и те ри то ри јал ни 
ин те гри тет др жа ве. 

 2. Не мо же се по зи ва ти ни на јед ну од ред бу из овог про то ко ла као оправ да ње за ин тер-
вен ци ју ди рект ну или ин ди рект ну, из би ло ког раз ло га у ору жа ни су коб или уну тра шње 
или спољ не по сло ве ви со ке стра не уго вор ни це на чи јој је те ри то ри ји до шло до тог су-
ко ба.“ (Чл. 3. Про то ко ла II).

44)  Р., Га ћи но вић, „Уну тра шњи ору жа ни  об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та без бед но сти др-
жа ве“, Стра ни прав ни жи вот, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град, 1/2012, стр.10-12. 



СПМброј4/2012,годинаXIX,свеска38. стр.423-446.

442

го сла ви ју и Р. Ср би ју1999. го ди не, као и су ко би са шип тар ским 
те ро ри сти ма де ве де се тих го ди на 20. ве ка у до број нас ме ри ле ги-
ти ми шу да у ин те гра ци ја ма са све том по ну ди мо и сво ја ис ку ства и 
сво ју спрем ност на по што ва ње и уна пре ђе ње ме ђу на род ног ху ма-
ни тар ног пра ва и ме ђу на род ног пра ва уоп ште.

VladanЈoncic

GENERALPROBLEMSINTHEPROTECTION
OFCIVILIANSINARMEDCONFLICT

ANDSERBIANEXPERIENCE

Summary
The ex pe ri en ce of the Re pu blic of Ser bia re gar ding the ap pli ca-

tion of the in ter na ti o nal law of ar med con flict are high. The suf fe ring of 
the Ser bian me dia war in which the right to use the in ter na ti o nal le gal 
sta tus of the per mit ted chan ges abu sed ci vi li ans and com ba tants to mi-
li tary in ter ven tion in the form of ag gres sion, and a good exam ple for 
ot her small co un tri es in the ir steps to wards in ter na ti o nal in te gra tion. 
In ter na ti o nal hu ma ni ta rian law is the pro tec tion of in ter na ti o nal con-
ven ti ons de ter mi ne ci vi lai and ma de   a dis tin ction bet we en ci vi li ans and 
com ba tants. Ad di ti o nal Pro to cols to the Ge ne va Con ven ti ons of 1977. 
This al lo wed the par ti ci pants to the ar med con flict can al ter na tely chan-
ge the sta tus. Such a pro vi sion is in prac ti ce open to the pos si bi lity of 
abu se of the norms. This pro blem ari ses in the con tem po rary pro ces ses 
of in ter na ti o nal in te gra tion. Open to the su spi cion that an in ter na ti o-
nally in te gra tion do es not auto ma ti cally mean im pro ve ment for small 
sta tes. This begs the qu e sti on whet her they are so advan ced that at first 
glan ce lo ok li ke?
Keywords: Ser bian, ci vi li ans, fig hters, ar med con flicts, in ter na ti o nal hu ma ni-

ta rian law, the Ge ne va Con ven ti ons, Pro to cols I and II. 
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Resume
Pro blems in re spect of pro tec tion of ci vi li ans are not new in in-

ter na ti o nal law. Ser bian ex pe ri en ce re gar ding this is sue are sig ni fi cant, 
gi ven the ci vil wars of the twen ti eth cen tury and the NA TO ag gres sion 
aga inst the Fe de ral Re pu blic of Yugo sla via in 1999. year. Ser bia as one 
of the re pu blics of the Yugo slav wars of the ex pe ri en ces of the ni ne ti es 
with such ex pe ri en ce pro vi des suf fi ci ent gro unds to be li e ve that such a 



ВладанЈончић Општипроблемиузаштитицивилауоружаним..

445

rich ex pe ri en ce of Ser bia in the con flict and its re spect for in ter na ti o nal 
law of ar med con flict opens wi de op por tu ni ti es in its in ter na ti o nal in-
te gra tion. In or der to re a li ze the se pos si bi li ti es and per spec ti ves ne ces-
sary to analyze the de gree of pro tec tion af for ded ci vi li ans, in ter na ti o nal 
hu ma ni ta rian law and is su es in re spect of the pro tec tion of ci vi li ans in 
con flicts in the la te 20th and the be gin ning of the 21st cen tury. 

Mo dern in ter na ti o nal hu ma ni ta rian law du ring its evo lu ti o nary 
de ve lop ment stop ped at the no tion that com bat ope ra ti ons are per for-
med only bet we en par ti ci pants of le gal abu ses, ie. Sol di ers, the re fo re, 
tho se who ha ve the right to use for ce, and that for ce is ap plied to them. 
Ci vi li ans we re early we re exempt from war and it has re ma i ned to this 
day that they are not al lo wed to apply for ce. Ge ne va Con ven tion 1949th 
The pro tec ting ci vi li ans in in ter na ti o nal con flicts and partly po orly in 
in ter nal con flicts (Ar tic le 3 of the Con ven tion). On the ot her hand, the 
Con ven tion obli ges ci vi li ans not to ta ke ac ti vi ti es that are de tri men tal to 
the se cu rity of the sta te that has oc cu pied the ir ter ri tory (Ar tic le 5 of the 
Fo urth Ge ne va Con ven tion). So, ta king ho sti le ac tion by the Con ven-
tion do es not al low ci vi li ans. Fo urth Con ven tion, Ar tic le 13 de ter mi ne 
the ge ne ral pro tec tion of the en ti re po pu la tion in the area whe re con-
duc ting in ter na ti o nal ar med con flict, wit ho ut any adver se dis tin ction, 
par ti cu larly on ra ce, na ti o na lity, re li gion or po li ti cal be li ef. The aim of 
this pro tec tion is to re li e ve the suf fe ring war brings. Ge ne ral pro tec-
tion ap pli es to all ci vi li ans, and in par ti cu lar the pro tec tion of cer tain 
ca te go ri es of ci vi li ans in com bat con di ti ons and the pro tec tion of the 
ci vi lian po pu la tion as they fall un der the po wer of the op po nent. The 
Con ven tion pays par ti cu lar at ten tion to the pro tec tion of per sons in the 
oc cu pied ter ri to ri es, as well as to spe ci fic ca te go ri es of ci vi li ans (the 
pro tec tion of wo men, chil dren, fo re ig ners, re fu ge es and sta te less per-
sons) and to pro tect ot her ca te go ri es of ci vi li ans (in ter nee).

Pro to col I of 1977. year in this part sup ple ment the Con ven tion 
with a vi ew of ma king cle a rer dis tin ction at all ti mes bet we en ci vi li ans 
and com ba tants and bet we en ci vi lian and mi li tary ob jec ti ves (Ar tic le 51 
of Pro to col I). This was ne ces sary be ca u se the Ar tic le 44 al low per sons 
to the sta tus of com ba tant or ci vi lian, that can al ter na tely chan ge sta tus. 
Un li ke Pro to col I, Pro to col II de ve lops and sup ple ments Ar tic le 3 com-
mon to the Ge ne va Con ven ti ons of 1949. years with no in ten tion of 
chan ging its cur rent re qu i re ments for the ap pli ca tion. The pro to col is 
pro vi ded only mi ni mal pro tec tion for per sons in in ter nal con flicts. It 
can be said that the Pro to col II to the ma xi mum in this po int, wo uld be 
to ac hi e ve this.

Pro blems in re spect of the dif fe rent ap pro ac hes to the se pro vi si-
ons of the Ge ne va Con ven ti ons and pro to cols emer ged soon af ter the 
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en try in to for ce. In par ti cu lar, this is sue ca me to the fo re last twenty 
years, espe ci ally in non-in ter na ti o nal ar med con flicts. It opens with a 
se ri es of qu e sti ons in the pro tec tion of ci vi li ans in such con flicts. Of the 
qu e sti ons un der what con di ti ons ef fec ti ve in ter na ti o nal hu ma ni ta rian 
law in in ter nal con flicts, the qu e sti on of how to di stin gu ish com ba tants 
from ci vi li ans whi le al ter na tely chan ging sta tus and is do ne wit ho ut 
abu se of in ter na ti o nal law. It was the con flict in Ko so vo in Ser bia, but 
al so in ot her in ter nal con flicts.Exam ples of this are the con flicts in Dar-
fur, Libya, Syria and ot her ne u ral gic pla ces aro und the world. Our ex pe-
ri en ces ha ve led to wars in the la te 20th cen tury in Yugo sla via and espe-
ci ally NA TO ag gres sion on Yugo sla via and the Re pu blic Sr bi ju1999. 
year, and clas hes with ter ro rists Shqu i pe tar ni ne ti es of the 20th Ages us 
in good me a su re to le gi ti mi ze the in te gra tion with the world and of fer 
the ir ex pe ri en ce and the ir wil ling ness to re spect and pro mo tion of in ter-
na ti o nal hu ma ni ta rian law and in ter na ti o nal law in ge ne ral.

* Овај рад је примљен 25. новембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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