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ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ 

ДраганаКоларић
Криминалистичко-полицијскаакадемијауБеограду

ЗЛОЧИНАГРЕСИЈЕИЗМЕЂУ
ПРАВАИПОЛИТИКЕ*

Сажетак
Аутор у ра ду при ка зу је ге не зу агре си је као ме ђу на род ног 

кри вич ног де ла са по себ ним ак цен том на пр ву ре ви зи о ну кон фе-
рен ци јио Ме ђу на род ном кри вич ном су ду, ко ја је одр жа нау Кам-
па ли у Уган ди, од 31. ма ја до 11. ју на 2010. го ди не.Ме ђу на род ни 
кри вич ни суд, осно ван Рим ским ста ту том 1998. го ди не, је пре ма 
чла ну 5. Ста ту та над ле жан за во ђе ње кри вич ног по ступ ка за че ти-
ри ме ђу на род на кри вич на де ла: кри вич но де ло ге но ци да, кри вич на 
де ла про тив чо веч но сти, рат не зло чи не и кри вич но де ло агре си је. 
За кри вич но де ло агре си је ни је би ло мо гу ће по кре ну ти кри вич ни 
по сту пак,иако се она фор мал но на ла зи ла у над ле жно сти Су да, јер 
ни су би ли усво је ни ње ни еле мен ти.У чла ну 123. Рим ског ста ту та 
пред ви ђе но је да ће се дам го ди на по сту па њу на сна гу овог Ста ту та 
Ге не рал ни се кре тар УН са зва ти кон фе рен ци ју за по нов но раз ма-
тра ње Ста ту та тј. аманд ма на ко ји се, пре све га, мо гу од но си ти на 
кри вич на де ла ко ја су пре ма чла ну 5. у над ле жно сти Су да. Фи нал-
ни акт ве ли ке ди пло мат ске кон фе рен ци је у Ри му, ко ја је одр жа на 
под окри љем Ује ди ње них На ци ја, на ло жио је по себ ној ко ми си ји 

* Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 179009, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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(ThePreparatoryCommission for theCourt)  да при пре ми од ред бе 
о агре си ји, укљу чу ју ћи де фи ни ци ју, еле мен те зло чи на агре си је и 
усло ве под ко ји ма ће Суд спро во ди ти сво ју над ле жност. Тај за да-
так је за вр ши ла Спе ци јал на рад на гру па за кри вич но де ло агре си је 
(SpecialWorkingGroupontheCrimeofAggression-SWGCA) фор ми-
ра на од стра не скуп шти не др жа ва чла ни ца Ста ту та. Њен из ве штај 
је пред ста вљао глав ни пред мет раз ма тра ња у Кам па ли.Рас пра ва о 
кри вич ном де лу агре си је би ла је уско по ве за на са ди ску си јом о 
уло зи ко ја ће би ти ре зер ви са на за Са вет без бед но сти Ује ди ње них 
на ци ја у кон ста то ва њу да је акт агре си је учи њен. Аутор ука зу је 
на два нај зна чај ни ја пи та ња. Пр во, да ли од лу ке Са ве та Без бед но-
сти мо гу да ути чу на кри вич ни по сту пак пред Су дом ко ји тре ба да 
пред ста вља не за ви сно суд ско те ло, и дру го, да ли ће се аманд ман 
ко јим је до пу њен Рим ски ста тут при ме њи ва ти ergaomnes, или са мо 
у од но су на оне др жа ве ко је га при хва те?
Кључ не ре чи: Рим ски ста тут, кри вич но де ло, агре си ја, Са вет без бед но-

сти, Ује ди ње не На ци је, над ле жност, Ме ђу на род ни кри-
вич ни суд

„Један од најзначајнијих задатака међународног кри
вичногправајејаснопрецизирањекојапонашањапред
стављајумеђународнакривичнаделаињиховодефини
сање“1)

Лон дон ски спо ра зум из 1945. го ди не агре си ју по сма тра као 
кри вич но де ло по је дин ца (зло чин про тив ми ра). За њу се, у пе ри-
о ду 1945-1948, су ди ло пред Ме ђу на род ним вој ним три бу на ли ма. 
Ге не рал на скуп шти на Ор га ни за ци је Ује ди ње них На ци ја2) јед но-
гла сно је усво ји ла Ре зо лу ци ју бр. 95 од 11. де цем бра 1946. го ди не 
ко јом прин ци пи усво је ни на су ђе њу у Нир нбер гу по ста ју те мељ 
ме ђу на род ног кри вич ног пра ва.3) То би тре ба ло да зна чи да све др-
жа ве ко је су у овој фа зи би ле чла ни це ОУН-а при хва та ју де фи ни-
ци ју агре си је као зло чи на про тив ми ра.4) Ме ђу тим, кри вич но де ло 
агре си је, на кон тог пе ри о да, па да у за бо рав. У те о ри ји се на во ди 
не ко ли ко раз ло га за та кву си ту а ци ју. Пр во, у пе ри о ду 1945-1948. 

1) Gi deon Bo as, Ja mes L. Bischoff, Na ta lie L. Reid, InternationalCriminalLawPractitioner
Library,VolumeII,ElementsofcrimesunderInternationalLaw, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
New York, 2009, стр. 1.

2) У да љем тек сту: ОУН

3) Ми лан Шку лић, Међународникривичнисуд-надлежностипоступак, Цен тар за пу бли-
ка ци ју Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2005, стр. 40. 

4) Аntonio Cas se se, “On so me Pro ble ma ti cal Aspects of the Cri me of Ag gres sion”, LeidenJour-
nalofInternationalLaw,Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 20/2007, стр.842.
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го ди не би ло је ла ко те ре ти ти ли де ре по ко ре них зе ма ља. Звер ства 
ко ја су учи ње на то ком IIсветс ког ра та и кр ше ње од ред би ме ђу на-
род них уго во ра до ве ли су до осни ва ња Ме ђу на род них вој них три-
бу на ла. Од ред бе Ста ту та три бу на ла, иако у по је ди ним сег мен ти ма 
ди ску та бил не, за јед но са оп штим прин ци пи ма кри вич ног пра ва 
би ле су до вољ не да кон сти ту и шу кри ви цу учи ни ла ца те шких кри-
вич них де ла. Дру го, По ве ља ОУН уста но вља ва ка да је упо тре ба 
си ле, од но сно прет ња упо тре бом си ле, за бра ње на (члан 2. став. 4) 
и ка да је до пу ште на (у слу ча ју одо бре ња од стра не Са ве та без бед-
но сти чл. 42-49 По ве ље или у слу ча ју са мо од бра не чл. 51 по ве ље). 
Тре ће, хлад ни рат је до вео до то га да се чла ни це оба бло ка уз др жа-
ва ју од кон ци пи ра ња агре си је јер би она мо гла би ти ко ри шће на у 
иде о ло шкој и по ли тич кој бор би из ме ђу њих.5)

Ко нач но, 2010. го ди не у Кам па ли,чи ни ло се да по сто ји ин те-
рес за уоб ли ча ва ње кри вич ног де ла агре си је. Отво ре но ло би ра ње 
про тив ра ти фи ка ци је спо ра зу ма о аманд ма ни ма на Рим ски ста тут 
по ка зу је да иде ја о окон ча њу не ка жњи во сти за нај те жа кри вич на 
де лау ме ђу на род ној за јед ни ци још ни је са зре ла, иако јеу Пре ам-
бу ли Ста ту та ис так ну то да нај о збиљ ни ји зло чи ни не сме ју про ћи 
не ка жње но. 

ИСТОРИЈСКАГЕНЕЗААГРЕСИЈЕ

Исто риј ски-прав но по сма тра но тер мин агре си ја се по ми њао 
у не ко ли ко раз ли чи тих уго во ра и до ку ме на та у XX ве ку. 

Вер сај ски ми ров ни уго вор из 1919. го ди не у чла ну 231. пред-
ви ђа од го вор ност Не мач ке и ње них са ве зни ка за про у зро ко ва не гу-
бит ке и при чи ње ну ште ту си ла ма са ве зни ца ма и њи хо вим гра ђа ни-
ма, ко ју су пре тр пе ли као по сле ди цу ра та на мет ну тог агре си јом, од 
стра не Не мач ке и ње них са ве зни ка. Цар Ви љем II, пр во оп ту же ни 
и глав ни зло чи нац, на ла зио се у Хо лан ди ји. До су ђе ња ни ка да ни је 
до шло јер је хо ланд ска вла да од би ла да га из ру чи, по зи ва ју ћи се 
на чи ње ни цу да кри вич на де ла за ко ја се тра жи из ру чи ва ње ни су 
пред ви ђе на уго во ри ма ко је Хо лан ди ја има са оста лим зе мља ма.6) 
На ме ра са ве зни ка је би ла да се не мач ком кај зе ру су ди за „кр ше ње 
ме ђу на род ног мо ра ла и не по вре ди во сти ме ђу на род них уго во ра’’ а 
не за агре си ју. По ми шље њу по је ди них ауто ра, у ова квој фор му ла-
ци ји мно го је ја чи на гла сак на мо ра лу не го на пра ву али је учи њен 

5) Исто, стр. 844.

6) Вла дан Ва си ли је вић, Међународникривичнисуд, Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о-
ло шка ис тра жи ва ња, Бе о град, 1968, стр. 15. 
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зна ча јан ко рак јер је по кре ну то пи та ње ин ди ви ду ал не кри вич не 
од го вор но сти и учи њен је пр ви по ку шај да се ка зни јед на агре-
сор ска др жа ва из во ђе њем пред суд ње ног по гла ва ра. Уда ља ва ње 
од кла сич ног ме ђу на род ног пра ва би ло је су ви ше оштро да би се 
у пот пу но сти и од јед ном мо гло спро ве сти и на прав ном те ре ну.7)

 Про блем агре си је се рас пра вљао и у окви ру Дру штва на ро-
да. Пакт Дру тва на ро да из 1920.го ди не у чла ну 10. је про пи си вао да 
ће чла ни це Дру штва пред у зе ти ме ре за по што ва ње и очу ва ње те ри-
то ри јал ног ин те гри те та и по сто је ће по ли тич ке не за ви сно сти свих 
др жа ва чла ни ца Дру штва од спо ља шње агре си је. У слу ча ју би ло 
ка кве агре си је, прет ње или опа сно сти иза зва не та квом агре си јом, 
Са вет ће од лу чи ти ко је ће ме ре пред у зе ти ка ко би се ова оба ве за 
ис пу ни ла. Члан 11. Пак та дао је овла шће ња Са ве ту Дру штва на ро-
да да ин тер ве ни ше у слу ча ју ра та или прет ње ра том. 

Зна ча јан до ку мент у ве зи са де фи ни са њем агре си је је су уго-
во ри пот пи са ни у Ло кар ну 16. ок то бра 1925. го ди не. У том ин стру-
мен ту се раз ли ку је тзв. про ста и фла грант на агре си ја. Под пој мом 
агре си је под ра зу ме ва ју се две вр сте рад њи, од но сно ору жа них ака-
та. У пр вој гру пи су на пад, ин ва зи ја и агре со ср ки рат, а у дру гој 
пре ла зак гра ни це, отва ра ње не при ја тељ ства и кон цен тра ци ја ору-
жа них сна га на те ри то ри ју де ми ли та ри зо ва не зо не.8)

Ке лог- Бри ја нов пакт пот пи са ло је 27. ав гу ста 1928. го ди не 
пет на ест др жа ва, а већ 1939. го ди не њи ме су би ле ве за не ше зде сет 
три др жа ве. Ве ли ки број ауто ра се сла же да је та да пр ви пут на ста-
ла иде ја о ста вља њу ра та ван за ко на.9) У чла ну 1. пи ше да ви со ке 
стра не уго вор ни це све ча но из ја вљу ју, у име сво јих на ро да, да осу-
ђу ју при бе га ва ње ра ту ра ди ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва и да 
га се од ри чу као ин стру мен та на ци о нал не по ли ти ке у ме ђу соб ним 
од но си ма. Ду бља ана ли за тог пак та ука зу је на ње гов глав ни не до-
ста так а то је чи ње ни ца да су се пот пи сни це од ре кле ра та у њи хо-
вим „ме ђу соб ним од но си ма’’, што зна чи, да је рат још остао као 
за ко ни то сред ство у са мо од бра ни ра ди за шти те сво јих ин те ре са и 
из ме ђу др жа ва пот пи сни ца пак та и оних ко је то ни су. 

Је дан од по ку ша ја да се осу ди агре си ја и до ђе до де фи ни ци је 
агре си је је сте и Кон фе рен ци ја за сма ње ње и огра ни че ње на о ру жа-
ња ко ја је одр жа на 1933. го ди не. Со вјет ска де ле га ци ја на че лу са 

7) Ми о драг  Су ки ја со вић, Појамагресијеумеђународномправу, Ин сти тут за ме ђу на род ну 
по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, 1967, стр. 30.

8) Га вро  Пе ра зић, Међународноратноправо, Вој но и зда вач ки и но вин ски цен тар, Бе о-
град, 1986, стр. 53.

9) Исто.
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Ли тви но вим под не ла је На црт де кла ра ци је о де фи ни ци ји на па да ча. 
У чла ну 1. тог на цр та ста ја ло је да ће би ти про гла ше на агре со ром 
др жа ва ко ја бу де пр ва из вр ши ла јед ну од сле де ћих рад њи: об ја ви ла 
рат дру гој др жа ви; из вр ши ла ин ва зи ју по мо ћу сво је ору жа не си ле 
на те ри то ри ју дру ге др жа ве без об ја ве ра та; бом бар до ва ла сво јом 
су во зем ном, по мор ском или ва зду шном вој ном си лом те ри то ри ју, 
бро до ве или ва зду хо пло ве дру ге др жа ве; бло ки ра ла оба ле или лу ке 
дру ге др жа ве и ушла на те ри то ри ју дру ге др жа ве, без одо бре ња те 
др жа ве, од но сно по сту пи ла су прот но та квом одо бре њу.10)

Пр во ме ђу на род но су ђе ње за агре си ју, под име ном „зло чин 
про тив ми ра“, во ди ло се пред Ме ђу на род ним вој ним три бу на лом 
у Нир нбер гу на кон Дру гог свет ског ра та. Лон дон ским спо ра зу мом 
од 8. ав гу ста 1945. го ди не утвр ђе но је да се уста но ви Ме ђу на род ни 
вој ни три бу нал за су ђе ње рат ним зло чин ци ма из II свет ског ра та. 
Усво јен је и Ста тут тог три бу на ла. Пре от по чи ња ња су ђе ња у Нир-
нбер гу Лон дон ски спо ра зум и Ста тут Ме ђу на род ног вој ног су да 
при хва ти ло је, по ред че ти ри ве ли ке си ле пот пи сни це, још де вет-
на ест др жа ва, ме ђу ко ји ма је би ла и Ју го сла ви ја. Пре ма чла ну 6. 
Ста ту та Суд је био над ле жан, из ме ђу оста лих де ла, и за зло чи не 
про тив ми ра, тј. пла ни ра ње, при пре ма ње, за по чи ња ње или во ђе-
ње агре сор ског ра та или ра та ко јим се кр ше ме ђу на род ни уго во ри, 
спо ра зу ми или га ран ци је, или уче ство ва ње у не ком за јед нич ком 
пла ну или за ве ри за из вр ше ње не ког од на ве де них де ла.11) Нај о-
збиљ ни ји при го вор Три бу на лу у Нир нбер гу од но сио се на кр ше ње 
на че ла nullumcrimen,nullapoenasinelege,тј. на ње гов сег мент lex-
praevia.На ро чи то се ис ти ца ло да је ре тро ак тив на при ме на за ко на 
не до зво ље на, да је Ста тут уста но вио но ва кри вич на де ла и да је 
Три бу нал при ме нио за кон expostfacto.12) Ова тврд ња је од ба че на на-
во ђе њем да је во ђе ње агре сив ног ра та пред ста вља ло зло чин што је 
би ло утвр ђе но још  1928. го ди не у Ке лог- Бри ја но вом пак ту. Та ко-
ђе, Три бу нал је мо рао да до ка же да у ме ђу на род ном пра ву по сто ји 
од го вор ност по је дин ца а не са мо др жа ва, што је учи ње но по зи ва-
њем на Вер сај ски ми ров ни уго вор. 

По ред Ме ђу на род ног вој ног су да уста но вље ног Лон дон ским 
спо ра зу мом, Про кла ма ци јом аме рич ког ге не ра ла Да гла са Ме кАр-
ту ра (DouglasMacArtur ) осно ван је 19. ја ну а ра 1946. го ди не Ме-

10) Исто.

11) Злочинипротивчовечностиимеђународногправа, Нир нбер шка пре су да и до ку мен ти о 
ге но ци ду, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1992, стр. 39.

12) Ro bert Cryer, Ha kan  Fri man, Da rryl Ro bin son, Eli za beth Wilm shurst, AnIntroductiontoIn-
ternationalCriminal Law andProcedure, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2010, 
стр. 313.
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ђу на род ни вој ни три бу нал за Да ле ки ис ток, чи је је се ди ште би ло у 
То ки ју. Ње гов за да так је био да су ди ја пан ским рат ним зло чин ци ма. 
Члан 5 (а) То киј ске по ве ље про пи су је ин ди ви ду ал ну од го вор ност 
за зло чи не про тив ми ра (агре си ју), од ре ђу ју ћи је као пла ни ра ње, 
при пре ма ње, за по чи ња ње или во ђе ње  агре сор ског ра та, без об зи-
ра да ли је об ја вљен или ни је, или ра та ко јим се кр ше ме ђу на род ни 
уго во ри, спо ра зу ми или га ран ти је, или уче ство ва ње у за јед нич ком 
пла ну или за ве ри за из вр ше ње би ло ког од го ре на ве де них де ла. 
То киј ска пре су да из но вем бра 1948. го ди на огла си ла је кри вим оп-
ту же не за агре си ју.13)

По ве ља Ује ди ње них на ци ја има ве ли ки зна чај у да љем огра-
ни ча ва њу пра ва на рат. Она уме сто пра ви ла о за бра ни при бе га ва-
ња агре сор ском ра ту ко ри сти син таг му „за бра на упо тре ба си ле и 
прет ње упо тре бе си ле’’. По ве ља за бра њу је не по сред ну упо тре бу 
си ле и прет њу про тив те ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич-
ке не за ви сно сти сва ке др жа ве, од но сно упо тре бу си ле и прет ње 
ко је би на ма ко ји дру ги на чин би ле у су прот но сти са ци ље ви ма 
Ује ди ње них на ци ја (члан 2. тач ка 4). Ова за бра на је до пу ње на од-
ред ба ма о мир ном ре ша ва њу спо ро ва и ко лек тив ној без бед но сти. 
По ве ља Ује ди ње них на ци ја не са др жи де фи ни ци ју агре си је, јер је 
при ли ком ње ног усва ја ња на Кон фе рен ци ји у Сан Фран ци ску 1945. 
го ди не пре о вла да ло ми шље ње да ни су са зре ли усло ви да се она 
фор му ли ше у овом до ку мен ту.14) Про блем с агре си јом је у то ме што 
су ве ли ке си ле ра ди је же ле ле да из бег ну де фи ни са ње кр ше ња за-
бра не си ле, са др жа ног у чла ну 2. тач ка 4. По ве ље УН, ка ко би се би 
оста ви ле до вољ но про сто ра за по је ди нач ну при ме ну те од ред бе и 
ко лек тив ну при ме ну у Са ве ту без бед но сти.15) У слу ча ју упо тре бе 
си ле Са вет без бед но сти УН утвр ђу је да ли по сто ји прет ња ми ру, 
по вре да ми ра или агре си ја и да је пре по ру ке или од лу чу је ко је ће 
се ме ре  пред у зе ти у скла ду са чла но ви ма 41 и 42 По ве ље,  да би 
се одр жа ли или ус по ста ви ли  ме ђу на род ни мир и без бед ност (члан 
39 По ве ље УН). Утвр ђи ва ње прет ње ми ру, по вре де ми ра и ака та 
агре си је од стра не Са ве та без бед но сти пред ста вља ло је јед но но во 
ре ше ње ко је је прав да но ти ме да се у окви ру По ве ље УН не мо же 
усво ји ти аде кват на де фи ни ци ја агре си је ко ја би по кри ва ла све мо-
гу ће слу ча је ве, те да је бо ље ре ше ње да по сто ја ње ака та агре си је 

13) Be nja min B. Fe rencz, „Ena bling The In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt  to Pu nish Ag gres sion“, 
WashingtonUniversityGlobalStudiesLawReview, Was hing ton Uni ver sity School of Law,St. 
Lo u is, 6/ 2007, стр. 553.

14) Зо ран Ву чи нић, Међународноратноихуманитарноправо, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2006, стр. 66.

15) Ан то нио Ка се зе, Међународнокривичноправо, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе-
о град, 2005, стр. 128.



ДраганаКоларић Злочинагресијеизмеђуправаиполитике

99

утвр ђу је упра во Са вет без бед но сти. По ве ља Ује ди ње них на ци ја 
је пред ви де ла и слу ча је ве ка да је упо тре ба си ле до зво ље на. До-
пу ште на је у слу ча ју одо бре ња од стра не Са ве та без бед но сти и у 
слу ча ју ин ди ви ду ал не и ко лек тив не са мо од бра не.16) Ин ди ви ду ал на 
са мо од бра на под ра зу ме ва пра во др жа ве да се бра ни ако је на пад-
ну та, док ко лек тив на са мо од бра на узи ма у об зир чи ње ни цу по сто-
ја ња мно гих др жав но-вој них са ве за скло пље них ра ди ме ђу соб не 
са мо од бра не. Пра ви ла за бра не су би ла, углав ном, ја сна. Ме ђу тим, 
до пу ште ње је до не кло би ло спор но. Тач ни је, ни је би ло ја сно да 
ли је пред у хи тре на са мо од бра на до пу ште на, и уко ли ко је сте – под 
ко јим усло ви ма. Са мо од бра на би тре ба ло да је за ко ни та (сход но 
пра вил ном ту ма че њу чла на 51) ка да по сто ји бли ска опа сност од 
ору жа ног на па да од стра не дру ге др жа ве (као у слу ча ју Изра е ла 
1967. го ди не, ка да се ме ђу на род на за јед ни ца ни је про ти ви ла на па-
ду од стра не Изра е ла у ци љу спре ча ва ња пред сто је ће ин ва зи је не-
ких арап ских зе ма ља). Уме сто то га, пред у хи тре на са мо од бра на је 
не за ко ни та ка да је на пад ини ци ран ра ди спре ча ва ња мо гу ће бу ду ће 
агре си је (пре вен тив на са мо од бра на, као у слу ча ју на па да Изра е-
ла на Ирак 1981. го ди не у ци љу уни ште ња Оси рак ну кле ар ног ре-
ак то ра, на пад ко ји је Са вет без бед но сти осу дио у Ре зо лу ци ји 487 
(1981. го ди не)).17) Сто ји чи ње ни ца да овај на чин ин тер пре та ци је 
чла на 51. По ве ље не по др жа ва ју све чла ни це ме ђу на род не за јед ни-
це. Очи глед но је да се, ка да је са мо од бра на до зво ље на, за бра на о 
вој ној си ли не кр ши и сто га др жа ве не мо гу би ти на зва не агре со-
ри ма. То је си ва зо на ме ђу на род не прав не ре гу ла ти ве ко ја је од го-
ва ра ла ве ли ким си ла ма да би се за др жао што је мо гу ће ве ћи оп сег 
у при ме ни пра ви ла на са мо од бра ну.

Од зна ча ја за да љи раз вој зло чи на про тив ми ра и ме ђу на-
род ног кри вич ног пра ва је Ре зо лу ци ја бр. 95 ко јом је Ге не рал на 
скуп шти на УН 11. де цем бра 1946. го ди не јед но гла сно по твр ди ла 
ка ко де фи ни ци ју зло чи на про тив ми ра, та ко и на чин на ко ји ју је 
при ме нио Ме ђу на род ни вој ни три бу нал.18) По зна ча ју ко ји је при-
да ван пи та њу де фи ни са ња агре си је и спрем но сти др жа ва да ко-
нач но ре ше то пи та ње сле ди раз до бље (од 1946. го ди не до 1974) 
ко је мо же мо озна чи ти као пе ри од је ња ва ња по ле та на де фи ни са њу 
агре си је. Ме ђу на род на си ту а ци ја се по гор ша ла услед хлад ног ра та 
па је и рас по ло же ње др жа ва го то во са свим спла сну ло.19)

16) Аntonio Cas se se, „On so me Pro ble ma ti cal Aspects of the Cri me of Ag gres sion“, op. cit, 
стр.844.

17) Исто.

18) Исто.

19) Ми о драг Су ки ја со вић,  op.cit, стр. 126-127.



СПМброј2/2013,годинаXX,свеска40. стр.93-117.

100

Ипак, на кон ду го трај них пре го во ра и не из ве сно сти де фи ни-
ци ја агре си је је ко нач но усво је на 14. де цем бра 1974. го ди не по себ-
ном Ре зо лу ци јом 3314 Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја. 
На об ли ко ва ње де фи ни ци је агре си је ути ца ле су три гру пе окол но-
сти: по ли тич ко-стра те шка кон ку рен ци ја СССР и САД за гло бал ну 
над моћ; об ли ци ору жа них кон фли ка та ко је је тре ба ло об у хва ти ти 
де фи ни ци јом, нпр. ну кле ар ни рат, уну тра шње по бу не, бор бе за те-
ри то ри ју; и бор бе на ро да за не за ви сност од ко ло ни јал них ре жи-
ма. Де фи ни ци ја за по чи ње ши рим опи сом агре си је а за тим на во ди 
спе ци фич не при ме ре.20) Пре ма чла ну 1. Ре зо лу ци је агре си јом се 
сма тра „упо тре ба ору жа не си ле јед не др жа ве про тив су ве ре ни те та, 
те ри то ри јал не це ло куп но сти или по ли тич ке не за ви сно сти дру ге 
др жа ве, од но сно ма на ко ји дру ги на чин ко ји ни је у са гла сно сти са 
По ве љом Ује ди ње них на ци ја’’. У ин тер пре та тив ној бе ле шци до да-
тој овом чла ну пре ци зи ра но је да се под пој мом „др жа ва’’ под ра зу-
ме ва сва ка др жа ва без об зи ра на то да ли је чла ни ца УН, од но сно 
да овај по јам об у хва та и „ви ше др жа ва’’ ка да је то по де сно.21) Док 
је у пр вом чла ну да та оп шта де фи ни ци ја агре си је, у чла ну 3 на бро-
ја ни су ак ти ко ји, без об зи ра на то да ли је рат об ја вљен или ни је, 
пред ста вља ју агре си ју: (а) ин ва зи ја или на пад ору жа них сна га јед-
не др жа ве на те ри то ри ју дру ге, или сва ка вој на оку па ци ја, ма кар и 
при вре ме на, ко ја про и за ђе из та кве ин ва зи је или на па да, или сва ка 
анек си ја те ри то ри је или де ла те ри то ри је дру ге др жа ве упо тре бом 
ору жа не си ле; (б) бом бар до ва ње те ри то ри је јед не др жа ве од стра не 
ору жа них сна га дру ге др жа ве или упо тре ба ма ког оруж ја од стра-
не јед не др жа ве про тив те ри то ри је дру ге др жа ве; (ц) бло ка да лу ка 
или оба ла јед не др жа ве од стра не ору жа них сна га дру ге др жа ве; 
(д) на пад ору жа них сна га јед не др жа ве на коп не не, по мор ске или 
ва зду хо плов не сна ге, по мор ску или ва зду шну фло ту дру ге др жа ве; 
(е) упо тре ба ору жа них сна га јед не др жа ве, ко је се у скла ду са спо-
ра зу мом са др жа вом при је ма на ла зе на ње ној те ри то ри ји, про тив но 
усло ви ма пред ви ђе ним у спо ра зу му, од но сно оста ја ње тих сна га 
на те ри то ри ји зе мље при је ма и по сле ис те ка спо ра зу ма; (ф) рад ња 
јед не др жа ве ко ја сво ју те ри то ри ју ста ви на рас по ла га ње дру гој др-
жа ви да би је ова ис ко ри сти ла за из вр ше ње ака та агре си је про тив 
тре ће др жа ве; (г) упу ћи ва ње од стра не, од но сно у име јед не др жа ве 
ору жа них бан ди, гру па, не ре гу лар них вој ни ка или на јам ни ка, ко ји 
про тив дру ге др жа ве вр ше ак те ору жа не си ле то ли ко озбиљ не да се 

20) No ah We is bord, „Con cep tu a li zing ag gres sion“, DukeJournalofComparativeandInternati-
onalLaw, Du ke Law, Dur ham, 1/ 2009, стр. 21.

21) Зо ран  Ву чи нић, op.cit,стр. 91.
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из јед на чу ју са го ре по бро ја ним ак ти ма, од но сно зна чај но уче шће 
јед не др жа ве у то ме.

 Пре ма чла ну 4. Ре зо лу ци је Са вет без бед но сти мо же, на 
осно ву од ре да ба По ве ље, утвр ди ти да и дру ги ак ти пред ста вља ју 
ак те агре си је што је у су прот но сти са прин ци пом  nullumcrimensi-
nelege,nullapoenasinelege. Да кле, као акт агре си је би мо гла да бу де 
ока рак те ри са на би ло ко ја рад ња на сед ни ци Са ве та без бед но сти 
што је не при хва тљи во са ста но ви шта прав не су гур но сти. Да ље, 
Ре зо лу ци ја ис ти че да је агре сив ни рат зло чин про тив ме ђу на род-
ног ми ра и да по вла чи за со бом ме ђу на род ну од го вор ност (члан 
5). Због то га, ни је до вољ но ја сно да ли за њу од го ва ра ју др жа ве 
или по је дин ци. Ка се зе ис ти че да се тра ди ци о нал но, ме ђу на род но 
пра во ру ко во ди од но си ма из ме ђу др жа ва, а са мо у из у зет ним слу-
ча је ви ма на ме ће оба ве зе или га ран ту ју пра ва по је дин ци ма (ово је 
слу чај са од ред ба ма о људ ским пра ви ма). По ве ља Ује ди ње них на-
ци ја и Ре зо лу ци ја о де фи ни ци ји агре си је из 1974. го ди не пра те овај 
ша блон. За раз ли ку од њих, ме ђу на род на кри вич но-прав на пра-
ви ла се од но се на по је дин це. По ње му, сто га, по сто је два ре жи ма 
од го вор но сти за агре си ју. Је дан спро во ди Са вет без бед но сти Ује-
ди ње них на ци ја ко ји има при мар ну и ис кљу чи ву ју рис дик ци ју за 
агре си ју ко ју учи ни др жа ва  као пре кр шај за бра не упо тре бе си ле и 
има овла шће ње за пред у зи ма ње од ре ђе них ме ра за спре ча ва ње или 
за у ста вља ње агре си је пред ви ђе них По ве љом. Су прот но ово ме, ово 
те ло Ује ди ње них на ци ја не ма при мар ну и ис кљу чи ву над ле жност 
на по љу ме ђу на род не кри вич не од го вор но сти по је ди на ца за агре-
си ју. Он да ље, за кљу чу је, да од лу ка Са ве та без бед но сти ко јом се 
осу ђу је ак ци ја агре си је од стра не др жа ве не ма ди рек тан ути цај на 
су до ве ко ји су овла шће ни да су де за кри вич на де ла агре си је. Су до-
ви има ју сло бо ду без об зи ра на то ка кву од лу ку Са вет без бед но сти 
до не се у обла сти агре сор ског по на ша ња др жа ве и од го вор но сти 
за исто.22) Да кле, јед на од пред но сти два раз ли чи та ре жи ма од го-
вор но сти ле жи, из ме ђу оста лог, у омо гу ћа ва њу су до ви ма ко ји во де 
кри вич ни по сту пак про тив ли ца оп ту же них за агре си ју да има ју 
дру га чи ји при ступ ко ји се мо же раз ли ко ва ти од по ли тич ког ста ва 
ко ји има ју ме ђу на род на по ли тич ка те ла, као што је Са вет без бед-
но сти Ује ди ње них на ци ја. Има и слу ча је ва где јед но од ових те ла 
не сма тра да је до шло до агре си је, док на ци о нал ни и ме ђу на род ни 
суд мо же да за у зме су про тан став и на кра ју про на ђе по је дин це ко-
ји су кри ви за агре си ју.23)Уко ли ко је свр ха ре ле вант них ме ђу на род-

22) Аntonio Cas se se, „On so me Pro ble ma ti cal Aspects  of  the  Cri me  of  Ag gres sion“, op.cit,
стр. 846.

23)  Исто.
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них пра ви ла за шти та свет ске за јед ни це од озбиљ них угро жа ва ња 
и по вре де ми ра, ни ка ко ни је ја сно за што по је дин ци ко ји деј ству ју 
у ко рист нпр. не др жав них ен ти те та (нпр. на о ру жа не те ро ри стич-
ке гру пе, ор га ни зо ва ни по бу ње ни ци, осло бо ди лач ки по кре ти и сл.)  
има ју пра во на иму ни тет од од по кре та ња кри вич ног по ступ ка за 
агре си ју.

Је дан део ино стра них те о ре ти ча ра ис ти че да је по ред објек-
тив них еле ме на та би ћа овог зло чи на, ко ји су углав ном да ти у Ре зо-
лу ци ји из 1974. го ди не24), за од го вор ност по је дин ца по треб но утвр-
ди ти и до дат ни су бјек тив ни еле мент у ви ду зло чи нач ког уми шља ја 
(dolus).25) У слу ча ју Краух и остали Три бу нал у Нир нбер гу стао 
је на ста но ви ште: да би оп ту же ни би ли кри ви по пр вој тач ки оп-
ту жни це (пла ни ра ње, при пре ма, от по чи ња ње или во ђе ње агре сор-
ског ра та) или пе тој тач ки оп ту жни це (раз ра да и спро во ђе ње за јед-
нич ког пла на или за ве ре за вр ше ње зло чи на про тив ми ра) мо ра се 
до ка за ти да су би ли уче сни ци пла на или за ве ре или да су, зна ју ћи 
за та кав план, уче ству ју ћи у при пре ми агре сив ног ра та, до при но-
си ли оства ре њу ње го вог ци ља. Суд је за кљу чио да ни је дан од оп-
ту же них ни је крив за зло чи не на ве де не у тач ка ма 1 и 5 оп ту жни це. 
У свом одво је ном ми шље њу су ди ја Хе берт је ин си сти рао на то ме 
да се мо ра утвр ди ти по сто ја ње уми шља ја. Он ис ти че да су до ка зи 
да су не ки од оп ту же них уче ство ва ли у агре сор ском ра ту ве о ма 
убе дљи ви. Је ди но што пре о ста је је сте пи та ње да ли је то пра ће но 
ста њем све сти. Да ли је у овом слу ча ју ван сва ке ра зум не сум ње 
до ка за но да су оп ту же ни, при пре ма ју ћи Не мач ку за рат, то чи ни-
ли с по зна ва њем Хи тле ро вих агре сив них ци ље ва и са зло чи нач ком 
на ме ром да се они оства ре.26)

Уоч љи во је да де фи ни ци ја из 1974. го ди не има ана хро ни 
при ступ про бле му агре си је што ука зу је на ње ну не при ме њи вост, 
у ин те грал ном сми слу, да нас. То не из не на ђу је, има ју ћи у ви ду да 
је она про дукт иде о ло ги је и по ли ти ке хлад ног ра та. До ми нант ни 
об ли ци ору жа них кон фли ка та да нас, као и они у бу дућ но сти, у ве-
ли кој ме ри се раз ли ку ју од оних из 1974. го ди не. Ја сно је да стра те-
шки ин те ре си ути чу на де фи ни са ње агре си је.

24) У Ре зо лу ци ји су на бро ја ни тра ди ци о нал ни об ли ци агре си је. То су са мо они об ли ци у 
по гле ду ко јих је у ме ђу на род ној за јед ни ци до шло до до вољ но ви со ког сте пе на са гла сно-
сти да би би ли ин кри ми ни са ни. Ви ше о то ме: Ан то нио Ка се зе, Међународнокривично
право,  op.cit, стр. 131.

25) Аntonio Cas se se, On so me Pro ble ma ti cal Aspects  of  the  Cri me  of  Ag gres sion, op.cit,стр. 
846.

26) Ан то нио Ка се зе, Међународнокривичноправо,  op.cit, стр. 132.
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РЕВИЗИОНАКОНФЕРЕНЦИЈАУКАМПАЛИ

На ди пло мат ској кон фе рен ци ји, ко ја је одр жа на под окри-
љем ОУН, 1998. го ди не усво јен је Рим ски ста тут27) ко јим је осно-
ван Ме ђу на род ни кри вич ни суд28).  Суд је пре ма чла ну 5. Ста ту та 
имао над ле жност и за зло чин агре си је али је, пре ма ста ву 2. истог 
чла на, фор мал но мо гао да је вр ши тек по усва ја њу од ред бе ко јом 
се од ре ђу је кри вич но де ло агре си је тј. ње ни еле мен ти и утвр ђу ју 
усло ви под ко ји ма Суд мо же да при ме ни сво ју над ле жност. Фи-
нал ни акт (пле ни по тен ци јар не) ди пло мат ске кон фе рен ци је у Ри-
му, ко ја је одр жа на под окри љем Ује ди ње них На ци ја, на ло жио је 
по себ ној ко ми си ји (ThePreparatoryCommissionfortheCourt)  да 
при пре ми од ред бе о агре си ји, укљу чу ју ћи де фи ни ци ју, еле мен-
те зло чи на агре си је и усло ве под ко ји ма ће Суд спро во ди ти сво ју 
над ле жност.29) Тај за да так је за вр ши ла Спе ци јал на рад на гру па за 
кри вич но де ло агре си је (SpecialWorkingGroupontheCrimeofAg-
gression-SWGCA) фор ми ра на од стра не скуп шти не др жа ва чла ни-
ца Ста ту та30) по што При прем на ко ми си ја ни је оба ви ла за да так до 
кра ја свог ман да та. Да кле, прет ход ни услов за уста но вља ве над-
ле жно сти Су да је утвр ђи ва ње еле ме на та кри вич ног де ла агре си је 
што мо ра би ти учи ње но у скла ду са чла ном 121.и 123. Ста ту та. 
Пре ма чла ну 123. Ста ту та на кон се дам го ди на од сту па ња на ње го-
ву сна гу, Ге не рал ни се кре тар УН са зва ће кон фе рен ци ју за по нов но 
раз ма тра ње Ста ту та, ка ко би се раз мо три ли евен ту ал ни аманд ма ни 
на исти, при че му су до зво ље ни и аманд ма ни на ли сту кри вич них 
де ла са др жа них у чла ну 5. Ста ту та. Ста тут је сту пио на сна гу 1. 
ју ла 2002. го ди не. На пр вој сед ни ци Скуп шти не др жа ва чла ни ца 
Ста ту та, 9. де цем бра 2002. го ди не, од лу ком скуп шти не фор ми ра-
на је Спе ци јал на рад на гру па за кри вич но де ло агре си је. У њој су 
уче шће мо гле да узму ка ко др жа ве ко је су ра ти фи ко ва ле Ста тут, 
та ко и оне ко је то ни су. Спе ци јал на рад на гру па се фор мал но и не-
фор мал но са ста ја ла од 2003. до 2009. го ди не. О ра ду Спе ци јал не 
рад не гру пе по сто ји обим на до ку мен та ци ја али ће мо се овом при-
ли ком фо ку си ра ти на не ка пи та ња ко ја су се ја ви ла на осмој сед-
ни ци Скуп шти не др жа ва чла ни ца МКС, одр жа ној у Ује ди ње ним 

27) У да љем тек сту Ста тут.

28) У да љем тек сту Суд.

29) Fi nal Act of the Uni ted Na ti ons Di plo ma tic Con fe ren ce of Ple ni po ten ti a ri es on the Esta-
blis hment of an In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt, An nex I, Re so lu tion F, pa ra. 7, UN Doc A/
CONF.183/10 (1998), стр. 8–9.

30) Re port of the Spe cial Wor king Gro up on the Cri me of Ag gres sion, Doc ICC-ASP/7/SWG-
CA/2 (2009) (2009 Wor king Gro up Re port).
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На ци ја ма од 22-25. мар та 2010. го ди не. Она пред ста вља по след њи 
кљу чан са ста нак на те му кри вич ног де ла агре си је пре Ре ви зи о не 
Кон фе рен ци је у Кам па ли.31) То ком са ста на ка При прем не ко ми си је 
и Спе ци јал не Рад не гру пе би ло је до ста пре ми шља ња око де фи ни-
са ња кри вич ног де ла агре си је и усло ва за из вр ше ње над ле жно сти. 
До осме сед ни це у мар ту 2010. го ди не (у ства ри, не што ра ни је), 
ве ћи на др жа ва ко је су ра ти фи ко ва ле Ста тут су би ле ге не рал но за-
до вољ не на цр том де фи ни ци је кри вич ног де ла, као и на цр том еле-
ме на та кри вич ног де ла.32) Де фи ни ци ја кри вич ног де ла агре си је ко-
ја је до стиг ну та до кра ја ра да Спе ци јал не Рад не гру пе у фе бру а ру 
2009. го ди не по ста ла је и де фи ни ци ја ко ја је на по слет ку усво је на 
на Ре ви зи о ној кон фе рен ци ји у Кам па ли. 

Од 31. ма ја до 11. ју на 2010. го ди не де ле га ти ко ји су пред-
ста вља ли зе мље ши ром све та са ста ли су се на пр вој Ре ви зи о ној 
кон фе рен ци ји о Рим ском Ста ту ту Ме ђу на род ног кри вич ног су да.33) 
Др жа ве ко је су ра ти фи ко ва ле Рим ски ста тут, др жа ве ко је то ни су 
учи ни ле, као и чла но ви ци вил ног дру штва при су ство ва ли су Кон-
фе рен ци ји. Глав ни пред мет ин те ре со ва ња Ре ви зи о не кон фе рен ци-
је су би ли аманд ма ни на Рим ски Ста тут. Укуп но три пред ло же на 
аманд ма на су би ла у оп ти ца ју, од ко јих је нај зна чај ни ји (ко ји је и 
фо кус овог члан ка) онај ко ји се ба вио кри вич ним де лом агре си-
је. То ком пр ве не де ље Ре ви зи о не кон фе рен ци је на сек ци ја ма ко је 
су се ба ви ле де фи ни са њем агре си је, др жа ве пот пи сни це Рим ског 
ста ту та ис ти ца ле су сво ју спрем ност на флек си бил ност у из на ла-
же њу ком про ми са ка да је у пи та њу кри вич но де ло агре си је. Ве-
ћи на др жа ва је же ле ла да кон фе рен ци ја има по зи ти ван ис ход  и 
да аманд ман на Рим ски ста тут ко јим се де фи ни ше агре си ја бу де 
до нет. Де ле га ци ја Сје ди ње них аме рич ких др жа ва, ко ја ина че ни је 
ра ти фи ко ва ла Ста тут и ни је има ла пра во гла са на Ре ви зи о ној кон-
фе рен ци ји34), из ра зи ла је став да не тре ба жу ри ти са по сти за њем 

31)  Jen ni fer Tra han, „The Ro me Sta tu te’s Amend ment on the Cri me of Ag gres sion: Ne go ti a ti ons 
at the Kam pa la Re vi ew Con fe ren ce“, InternationalCriminalLawReview, Mar ti nu s Nij hoff 
Pu blis hers, Le i den-Bo ston, 1/2011, p. 54.

32)  Исто.

33)  Кон фе рен ци ја је одр жа на у Спе ке од ма ра ли шту и кон фе рен циј ском цен тру у Му ни о-
ниу, из ван Кам па ле, са ког се по глед пру жа на оба ле Вик то ри ји ног је зе ра.

34) Је дан од не ко ли ко раз ло га ко ји су САД на ве ле у сво јој од лу ци од 6. ма ја 2002. го ди не 
ко јом су оба ве сти ле Ге не рал ног се кре та ра УН-а о сво јој на ме ри да не по ста ну др жа ва 
пот пи сни ца био је и тај да Рим ски ста тут ни је при хва тио ам не сти је под од ре ђе ним окол-
но сти ма, да по њи хо вом ми шље њу тре ба до зво ли ти де мо крат ски из бор из ме ђу су ђе ња 
и на ци о нал ног по ми ре ња и да Ме ђу на род ни кри вич ни суд ни је тај ко ји ту од лу ку тре ба 
да до не се.Ви ди: Anja Se i bert-Fo hr, „The Re le van ce of the Ro me Sta tu te of the In ter na ti o nal 
Cri mi nal Co urt for Am ne sti es and Truth Com mis si ons“, MaxPlanckYearbookofUnitedNa-
tionsLaw, Mar ti nu s Nij hoff Pu blis hers, 7/ 2003, стр. 556.
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не функ ци о нал ног и раз дор ног ком про ми са ко ји ће осла би ти уло-
гу Су да.35) По ру ка је би ла ја сна. Не тре ба ра ти фи ко ва ти аманд ман.

Кон сен зус је би ло по треб но по сти ћи око еле ме на та кри вич-
ног де ла агре си је, усло ва под ко ји ма ће суд вр ши ти над ле жност као 
и пи та ња ка да ће аманд ма ни сту пи ти на сна гу. Фи нал ни спо ра зум 
из Кам па ли је вр ло праг ма ти чан, ско ван да из бег не по тен ци јал не 
кон флик те са По ве љом Ује ди ње них на ци ја. Ком про мис је по стиг-
нут ис кљу чи ва њем рад њи др жа ва ко је ни су пот пи сни це Рим ског 
ста ту та из над ле жно сти су да, омо гу ћа ва њем др жа ва ма чла ни ца ма 
да иза бе ру из у зи ма ње из над ле жно сти као и  ње но од ла га ње нај ма-
ње до 2017. го ди не.36)

Струк ту ра Ре зо лу ци је бр. 6 има три основ на де ла ко ја су обе-
ле же на као Анекс I, II и III.37) Анекс I од но си се на из ме не Ста ту та 
тј. њи ме се бри ше члан 5. став 2. Ста ту та  и до да је члан 8 bis, члан 
15 bis, члан 15 ter, па ра граф 3 bis у чла ну 25, ме ња ју се сло ва чла но-
ва 9. и 10. АнексII ме ња Еле мен те зло чи на ко ји ина че пред ста вља ју 
по моћ ни до ку мент су да у ту ма че њу од ред би Ста ту та. Анек сом II 
до дат је члан 8 bis. Анекс IIIобјашњава по сту пак упу ћи ва ња слу ча-
ја од стра не Са ве та без бед но сти УН, вре мен ску над ле жност, од нос 
над ле жно сти на ци о нал них су до ва и МКС у по гле ду агре си је.  

ДЕФИНИЦИЈААГРЕСИЈЕ

Члан 8 bis Рим ског Ста ту та на во ди:
Члан8bis
Кривичноделоагресије

1. За свр хе овог Ста ту та, „кри вич но де ло агре си је“ пред-
ста вља пла ни ра ње, при пре му, за по чи ња ње и из вр ше ње 
ак та агре си је ко ји по свом ка рак те ру, те жи ни и оби му 
пред ста вља очи глед но кр ше ње По ве ље Ује ди ње них 
На ци ја, а од стра не ли ца ко је је у по зи ци ју да спро ве де 
ефек тив ну кон тро лу или на ре ди по ли тич ку или вој ну ак-
ци ју др жа ве. 

2. За свр хе ста ва 1. под „ак том агре си је“ под ра зу ме ва се 
упо тре ба ору жа не си ле јед не др жа ве про тив су ве ре ни-
те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ке не за-
ви сно сти дру ге др жа ве, или на би ло ко ји дру ги на чин 

35) Jen ni fer Tra han, op.cit, стр. 68.

36) Jen ni fer Tra han, op.cit, стр. 49.

37) Re so lu tion RC/Res.6, Adoptedatthe13thplenarymeeting,on11June2010,byconsensus.
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су про тан По ве љи Ује ди ње них на ци ја. Би ло ко ја од сле-
де ћих рад њи, без об зи ра на об ја ву ра та, би ће, у скла ду са 
Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не 3314 од 14. де цем бра 
1974, окрак те ри са на као акт агре си је:
а) Ин ва зи ја или на пад ору жа ним сна га ма јед не др жа ве 

на те ри то ри ју дру ге, или би ло ко ја вој на оку па ци ја, 
про и за шла из ин ва зи је или на па да без об зи ра на ду-
жи ну тра ја ња, или би ло ко ја вр ста анек си је на ста ла 
упо тре бом си ле на це лој или де лу те ри то ри је дру ге 
др жа ве; 

б) Бом бар до ва ње ору жа ним сна га ма јед не др жа ве те ри-
то ри је дру ге др жа ва или упо тре ба би ло ког оруж ја 
јед не др жа ве на те ри то ри ји дру ге;

ц) Бло ка да лу ка и оба ла јед не др жа ве ору жа ним сна га ма 
дру ге; 

д) На пад ору жа ним си ла ма јед не др жа ве на коп не не, 
мор ске или ва зду шне про сто ре, или мор на ри цу и ва-
зду шну фло ту дру ге др жа ве; 

е) Упо тре ба ору жа них сна га јед не др жа ве ко ји се на те-
ри то ри ји дру ге др жа ве на ла зе на осно ву спо ра зу ма 
са том др жа вом, су прот но од усло ва пред ви ђе них 
тим спо ра зу мом, или про ду жа ва ње њи хо вог при су-
ства на тој те ри то ри ји по окон ча њу спо ра зу ма;

ф) Рад ња јед не др жа ве ко јом усту па те ри то ри ју сво је 
др жа ве на рас по ла га ње дру гој ка ко би ла спро ве де на 
рад ња агре си је про тив тре ће др жа ве;

г) Сла ње од стра не или у име јед не др жа ве ору жа них 
бан ди, гру па, до бро во ља ца или пла ће ни ка, да упо-
тре бом ору жа не сна ге на пад ну дру гу др жа ву та квом 
си лом ко ја мо же да се ме ри са рад ња ма опи са ним го-
ре, или зна чај на уме ша ност др жа ве у те рад ње. 

Као из во ри де фи ни ци је по слу жи ли су мно го број ни, већ ра-
ни је по ме ну ти, ме ђу на род ни до ку мен ти. Кон цепт (ко ји се спо ми ње 
у ста ву 1. де фи ни ци је) да се „кри вич но де ло агре си је“ по је дин ца 
са сто ји од пла ни ра ња, при пре ма ња, за по чи ња ња и из вр ше ња ак та 
агре си је ре флек ту је Лон дон ску По ве љу ко јом је фор ми ран Ме ђу-
на род ни вој ни три бу нал у Нир нбер гу. Кон цепт (ко ји се спо ми ње 
у ста ву 2. де фи ни ци је) да „акт агре си је“ под ра зу ме ва упо тре бу 
ору жа не си ле јед не др жа ве про тив су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног 
ин те гри те та или по ли тич ке не за ви сно сти дру ге др жа ве, или на би-
ло ко ји дру ги на чин су про тан По ве љи Ује ди ње них на ци ја је ско ро 
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до слов но пре у зет из чла на 2. По ве ље Ује ди ње них На ци ја. Спи сак 
на ве де них де ла у тач ка ма од а - г пре у зет је из Ре зо лу ци је 3314 
Ге не рал не Скуп шти не из 1974. го ди не. На тај на чин, ве ћи на де фи-
ни ци ја је фор ми ра на из по сто је ћих из во ра и не пред ста вља но ви 
кон цепт кри вич ног де ла агре си је.38)

Де фи ни ци ја пра ви раз ли ку из ме ђу „ак та агре си је’’ и „кри-
вич ног де ла агре си је’’. Ак ти агре си је су пред ви ђе ни ста вом 2. и 
пред ста вља ју акт ко ји је држава пред у зе ла, док је „кри вич но де ло 
агре си је“ по кри ве но ста вом 1. и ту се као учи ни лац ја вља по је ди-
нац.39) Од ре ђе ни про бле ми се мо гу ја ви ти упра во у ве зи са по ве зи-
ва њем рад ње из вр ше ња кри вич ног де ла агре си је са ак том агре си је 
ко ји пред ста вља акт др жа ве. На и ме, текст Ре зо лу ци је 3314 Ге не-
рал не скуп шти не из ко је су ти ак ти пре у зе ти сво је вре ме но је пи-
сан и усво јен не у кри вич но прав не свр хе, већ са мо као по моћ но 
сред ство Са ве ту без бед но сти при ли ком од лу чи ва ња да ли се ра ди 
о агре си ји у сми слу чла на 39 По ве ље ОУН.40)

Агре си ја је кри вич но де ло ко је чи не ли ца ко ја су у по зи ци ји 
да спро ве ду ефек тив ну кон тро лу или на ре де по ли тич ку или вој ну 
ак ци ју др жа ве. Да кле, мо гу га учи ни ти ли ца ко ја има ју тзв. „ли дер-
ску по зи ци ју’’. Обич ни вој ни ци не мо гу би ти учи ни о ци. Овај став 
је по твр ђен и аманд ма ном на члан 25. Ста ту та, ко ји је та ко ђе при-
знат на Ре ви зи о ној Кон фе рен ци ји, та ко што је у члан 25. унет став 3 
bis ко ји на во ди: „У по гле ду кри вич ног де ла агре си је, од ред бе овог 
чла на ће би ти при ме ње не на ли ца ко ја су у по зи ци ји да ефек тив но 
спро ве ду кон тро лу или да усме ре по ли тич ку или вој ну ак ци ју др-
жа ве.“ У ли те ра ту ри се пре усва ја ња де фи ни ци је агре си је ис ти ца-
ло да ће те шко би ти утвр ди ти actusreusелементе агре си је у од но су 
на ли ца ко ја не ма ју зна чај не уло ге, ни су вој ни или ци вил ни прет-
по ста вље ни.Ко ман ди ри и оста ли вој ни и ци вил ни ли де ри, не са мо 
да зна ју де та ље о рат ним пла но ви ма већ и уче ству ју у кре и ра њу та-
квих пла но ва. Ово је је дан од глав них раз ло га за што има сми сла да 
Суд кри вич но го ни са мо ли ца на ру ко во де ћим по ло жа ји ма за кри-
вич но де ло агре си је.41) Ме ђу тим, фор му ла ци ја „ли це ко је има ефек-

38) Jen ni fer Tra han, op.cit, стр. 57.

39) Ђор ђе Сто ја но вић, Да ни је ла Бар јак та ре вић, „Re spon si bi lity to Pro tect from Ag gres sion“, 
SerbianPoliticalThought, In sti tu te for Po li ti cal Stu di es, Bel gra de, 1/2012, стр. 57.

40) На то упо зо ра ва и K. Am bos, „Das Ver brec hen der Ag gres sion nach Kam pa la“, Zeitschrift
fürInternationaleStrafrechtsdogmatik,Gieβen, 11/2010, стр. 657. Ци ти ра но пре ма: Зо ран 
Сто ја но вић, Дра га на Ко ла рић, „Агре си ја у ме ђу на род ном кри вич ном пра ву“, Међуна-
роднакривичнадела (при ре ђи вач Удру же ње за ме ђу на род но кри вич но пра во), Удру же-
ње за ме ђу на род но кри вич но пра во, Бе о град, 2013, стр. 45.

41) La rry May, Act and Cir cum stan ce in the Cri me of Ag gres sion, TheJournalofPoliticalPhilo-
sophy, Blac kwell Pu blis hing, Ox ford, 2/ 2007,стр. 181-186.
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тив ну кон тро лу’’ про ши ру је круг мо гу ћих учи ни ла ца. Ту се ра ди о 
по је дин ци ма ко ји фор мал но ни су на по ло жа ју али има ју кон тро лу 
над не ким вој ним или евен ту ал но по ли тич ким пла но ви ма др жа ве. 
То мо гу би ти нпр. бо га ти по слов ни љу ди или ре ли гиј ски ли де ри. 
Да у од ред би сто ји нпр. „фор мал на кон тро ла’’ он да по ме ну та ли ца 
не би мо гла да бу ду од го вор на.42) За ни мљи во је да по је ди ни те о ре-
ти ча ри ис ти чу да се чак ни кон цепт „ефек тив не кон тро ле’’ ви ше не 
укла па са свим мо гу ћим сце на ри ји ма из вр ше ња агре си је од нпр. 
ра зних ор га ни за ци ја ко је де лу ју агре сив но. Мно го ви ше не го фор-
мал на или ефек тив на кон тро ла од го ва ра „ути цај пре ко дру штве них 
мре жа’’ ко ји не ко ли це мо же да има, па пред ла жу да то по ста не ва-
жан еле мент у од ре ђи ва њу ли дер ске уло ге.43)

Кри вич но де ло агре си је по сто ји са мо ако по свом ка рак те-
ру и те жи ни пред ста вља ''очи глед но“ кр ше ње По ве ље Ује ди ње них 
на ци ја.Да ли је у пи та њу ''очи глед но“ кр ше ње По ве ље про це њу-
је се пре ма „ка рак те ру, озбиљ но сти и оби му“ де ла.То се ис ти че и 
АнексомIII Ре зо лу ци је ко ји ка же да у од ре ђе њу да ли рад ња агре-
си је пред ста вља очи глед ну по вре ду По ве ље Ује ди ње них на ци ја, 
три еле мен та има ју ве ли ки зна чај а то су’’ка рак тер, озбиљ ност 
и обим’’. Са мо је дан еле мент не ће би ти до во љан да пред ста вља 
стан дард очи глед но сти по се би.44) Та кво об ја шње ње очи глед но сти, 
услед нео д ре ђе но сти пој мо ва „ка рак тер, озбиљ ност и обим’’ ору-
жа ног на па да, до во ди до то га да по јам ме ђу на род ног кри вич ног 
де ла агре си је бу де не ја сан и нео д ре ђен. Да под ле же про це ни ор-
га на ко ји ће има ти над ле жност да од ре ђе ни ору жа ни на пад ока-
рак те ри шу као агре си ју. Да кле, сва ки акт на ве ден у тач ка ма (а)-(г) 
пред ста вља „акт агре си је“, али би тре ба ло да за до во љи и зах тев 
„очи глед но“ да би пред ста вљао „кри вич но де ло агре си је“.У су-
шти ни, то је у скла ду са Пре ам бу лом  Ста ту та у ко јој је ис так ну то 
да ће се Суд ба ви ти са мо нај те жим кри вич ним де ли ма.

Да ље,по ста вља се пи та ње да ли упо тре бље на фор му ла ци ја 
из ста ва 2. „би ло ко ја од сле де ћих рад њи, без об зи ра на об ја ву ра-
та, би ће, у скла ду са Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не 3314 од 
14. де цем бра 1974, окрак те ри са на као акт агре си је“ оста вља отво-
ре ном мо гућ ност да и дру ге рад ње ко је ни су на бро ја не бу ду по кри-
ве не овом од ред бом. То ком ра да Спе ци јал не Рад не гру пе би ло је 
до ста де ба та око то га да ли би ли ста рад њи из Ре зо лу ци је 3314 тре-
ба ло да бу де „за тво ре на“ или „отво ре на“. На кра ју је од лу че но да 

42) No ah We is bord, op.cit,стр. 46-47.

43) Исто.

44) Re so lu tion RC/Res. 6, Adoptedatthe13thplenarymeeting,on11June2010,§7.
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се сма тра „по лу о тво ре ном“ или „по лу за тво ре ном“ али да би сва ка 
дру га рад ња мо ра ла да ис пу ни све го ре на ве де не усло ве. По ми-
шље њу по је ди них те о ре ти ча ра „по лу о тво ре на ли ста“ не пред ста-
вља кр ше ње на че ла за ко ни то сти, док би  „отво ре на“ ли ста пред-
ста вља ла ње го во гру бо кр ше ње.45)

Су бјек тив ни еле мент ни је из ри чи то на ве ден у де фи ни ци ји 
тј. Ре зо лу ци ја не по ми ње пси хич ки од нос учи ни о ца пре ма де лу. 
Има ју ћи у ви ду да је учи ни лац ли це ко је је у по зи ци ји да „спро-
ве де ефек тив ну кон тро лу или на ре ди по ли тич ку или вој ну ак ци ју 
др жа ве“ сма тра мо да је на тај на чин ука за но и на су бјек тив ни еле-
мент. Та кво ли це има свест о свим чи ње нич ним окол но сти ма тј. 
да пред у зи ма акт агре си је ко ји по свом ка рак те ру, те жи ни и оби му 
пред ста вља очи глед но кр ше ње По ве ље Ује ди ње них На ци ја. По ла-
зе ћи од си сте мат ског ту ма че ња тј. ме ста ко је јед на прав на нор ма 
за у зи ма у прав ном си сте му, у на шем слу ча ју члан 8 bis у Ста ту ту, 
пси хич ки од нос учи ни о ца пре ма де лу ће се утвр ђи ва ти на осно ву 
чла на 30. Ста ту та.46)  Ме ђу тим, су бјек тив ни еле ме нат оста је на ни-
воу уми шља ја, ви ше од ње га (ani mus agres si o nis) се не зах те ва.

Да кле, објек тив ни еле мен ти би ћа кри вич ног де ла агре си је 
су: рад ња тј. пла ни ра ње, припремa, за по чи ња ње и из вр ше ње ак-
та агре си је; на чин из вр ше ња рад ње, јер то ни је сва ка рад ња већ 
она ко ја по свом ка рак те ру, те жи ни и оби му пред ста вља очи глед но 
кр ше ње По ве ље Ује ди ње них На ци ја; учи ни лац, то је ли це ко је је 
у по зи ци ји да спро ве де ефек тив ну кон тро лу или на ре ди по ли тич-
ку или вој ну ак ци ју др жа ве; по сле ди ца, угро жа ва ње или по вре да 
су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног ин те гри те та или по ли тич ке не за ви-
сно сти дру ге др жа ве, или не ке од ред бе По ве ље Ује ди ње них на ци-
ја. Су бјек тив ни еле ме нат је уми шљај ко ји об у хва та на ве де не објек-
тив не еле мен те би ћа кри вич ног де ла.47)

45) Jen ni fer Tra han, op.cit, стр. 57.

46) Пре ма чла ну 30. Ста ту та ли це под ле же ка жња ва њу за кри вич но де ло ко је спа да у над-
ле жност су да са мо уко ли ко је са на ме ром и са зна њем оства рио ма те ри јал на обе леж ја 
кри вич ног де ла. За по тре бе овог чла на учи ни лац има на ме ру ако: а) у од но су на рад њу, 
учи ни лац хо ће да у њој уче ству је; б) у од но су на по сле ди цу, учи ни лац хо ће да је сво јом 
рад њом про у зро ку је, или је све стан да ће она пре ма ре дов ном то ку до га ђа ја на сту пи ти. 
Ви ше о то ме: М. Шку лић, Међународникривичнисуд-надлежностипоступак, op.cit, 
стр. 206.

47) Зо ран Сто ја но вић, Дра га на Ко ла рић, op.cit, стр. 48.
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На де ба ти, у глав ном гра ду Уган де, на по вр ши ну је ис пли ва-
ло бре ме не ре ше них исто риј ских су ко ба и ста во ва, као што је пи-
та ње од но са из ме ђу суд ских ин стан ци и по ли тич ких ин сти ту ци ја 
тј. Су да и Са ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја. Овај од нос  је, 
до не кле, био ис так нут у чла ну 5. ста ву 2. Рим ског ста ту та где се 
ис ти че да ће од ред ба о агре си ји би ти у скла ду са од ред ба ма По ве-
ље Ује ди ње них на ци ја. Ова ре че ни ца је до да та без ди ску си је то ком 
по след њих да на кон фе рен ци је у Ри му што при лич но осли ка ва ути-
цај Са ве та без бед но сти.48)

Анекс I и III Ре зо лу ци ји бр. 6 ука зу је на из ве сне спе ци фич-
но сти кри вич ног де ла агре си је. У Анек су I Ре зо лу ци је утвр ђе ни су 
но ви чла но ви ко ји ће би ти уне ти у Ста тут  на осно ву ко јих до ла зи 
до ус по ста вља ња над ле жно сти Су да ка да до по кре та ња ис тра ге за 
да ти зло чин, пре ма стан дард ном си сте му упу ћи ва ња у скла ду са 
чла ном 13. Ста ту та, упут до ла зи од стра не др жа ве чла ни це, ка да 
ту жи лац сво је вољ но ре ши да по кре не ис тра гу и ка да упу ћи ва ње 
до ла зи од Са ве та без бед но сти УН. Из Анек са III, као нај ва жни ји 
део, из два ја мо од нос из ме ђу Су да и Са ве та без бед но сти. 

Члан 15 bisрегулише упу ћи ва ње слу ча ја агре си је од стра не 
др жа ва чла ни ца или по сту па ње ту жи о ца propriomotu тј. по соп-
стве ној ини ци ја ти ви. На и ме, Суд ће мо ћи да ус по ста ви над ле-
жност за су ђе ње за да ти зло чин ка да упу ћи ва ње зло чи на до ла зи 
од стра не др жа ва чла ни ца или ка да ту жи лац са мо стал но по кре не 
ис тра гу. Ме ђу тим, Суд мо же да ус по ста ви над ле жност са мо за кри-
вич на де ла агре си је учи ње на го ди ну да на на кон ра ти фи ка ци је или 
при хва та ња аманд ма на од стра не три де сет др жа ва чла ни ца Ста ту-
та. Та ко ђе, Суд ће би ти над ле жан за кри вич но де ло агре си је под 
усло вом да од лу ка бу де до не та на кон 1. ја ну а ра 2017. го ди не од 
стра не исте ве ћи не др жа ва чла ни ца ко ли ко је би ло по треб но и за 
усва ја ње аманд ма на. Да би до по кре та ња ис тра ге до шло ту жи лац 
тре ба да утвр ди да по сто ји ра зум на сум ња да је кри вич но де ло 
агре си је учи ње но. Ипак, пре за по чи ња ња ис тра ге ту жи лац ће пр во 
мо ра ти да про ве ри „да ли је Са вет без бед ност ока рак те ри сао од-
ре ђе ну рад њу учи ње ну од стра не др жа ве као агре си ју“. Ту жи лац 
ће оба ве сти ти о си ту а ци ји Глав ног се кре та ра Ује ди ње них на ци ја 
уз све ре ле вант не ин фор ма ци је и до ку мен та. Ка да Са вет без бед-
но сти кон ста ту је акт агре си је, ту жи лац мо же да на ста ви са ис тра-

48) Ro ger. S. Clark, „Ne go ti a ting Pro vi si ons De fi ning the Cri me of Ag gres sion, its Ele ments and 
the Con di ti ons for ICC Exer ci se of Ju ris dic tion Over It“, EuropeanJournalofInternational
Law, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 4/ 2009, стр. 1113.



ДраганаКоларић Злочинагресијеизмеђуправаиполитике

111

гом ве за ном за кри вич но де ло агре си је. Уко ли ко акт агре си је не 
бу де кон ста то ван у ро ку од шест ме се ци на кон да ту ма оба ве ште ња, 
ту жи лац мо же на ста ви ти са ис тра гом ве за ном за кри вич но де ло, 
под усло вом да је Пред ра справ но ве ће одо бри ло по че так ис тра ге 
и  Са вет без бед но сти ни је од лу чио дру га чи је у скла ду са чла ном 
16. Ста ту та.

Члан 15 ter ре гу ли ше упу ћи ва ње слу ча ја агре си је од стра не 
Са ве та без бед но сти.  Са вет без бед но сти мо же слу чај да упу ти Су-
ду, што уства ри пред ста вља зе ле но све тло за Суд да спро во ди ис-
тра гу без оба ве зе Са вет без бед но сти да екс пре сно кон ста ту је да је 
до шло до ак та агре си је. Суд мо же да ус по ста ви над ле жност са мо 
за кри вич на де ла агре си је учи ње на го ди ну да на на кон ра ти фи ка ци-
је или при хва та ња аманд ма на од стра не три де сет др жа ва чла ни ца. 
Суд ће би ти над ле жан за кри вич но де ло агре си је под усло вом да 
од лу ка бу де до не та на кон 1. ја ну а ра 2017. го ди не од стра не исте ве-
ћи не др жа ва чла ни ца ко ли ко је по треб но и за усва ја ње аманд ма на. 

Код упу ћи ва ња од стра не Са ве та без бед но сти по сто је из ве-
сне спе ци фич но сти. На и ме, у скла ду са Анек сом III Суд мо же да 
ус по ста ви над ле жност за зло чин агре си је на осно ву упу ћи ва ња од 
стра не Са ве та без бед но сти у скла ду са чла ном 13, па ра граф (б) 
Ста ту та, без об зи ра на то да ли је др жа ва у пи та њу при хва ти ла 
над ле жност Су да ве за но за овај зло чин. Та ко ђе, Суд ће ус по ста ви-
ти над ле жност, на кон упу ћи ва ња Са ве та без бед но сти учи ње ног у 
скла ду са чла ном 13 (б), са мо у од но су на кри вич на де ла агре си-
је при хва ће на од лу ком до не том на кон 1. ја ну а ра 2017. го ди не од 
стра не исте ве ћи не др жа ва чла ни ца ко ли ко је по треб но и за усва ја-
ње аманд ма на, и јед не го ди не на кон ра ти фи ка ци је или при хва та ња 
аманд ма на од стра не три де сет др жа ва чла ни ца, ко ји год рок да је 
ка сни ји. 

Оно што је пред ста вља ло ком про ми сно ре ше ње у прет ход-
ним аманд ма ни ма за оне зе мље ко је ни су хте ле да Са вет без бед-
но сти бу де је ди ни фил тер то је чи ње ни ца да по ред Са ве та без бед-
но сти зна чај ну уло гу има и Пред ра справ но ве ће. Са дру ге стра не, 
оним др жа ва ма ко је су хте ле сна жну уло гу Са ве та без бед но сти по-
ну ђе но је упра во то, кроз мо гућ ност да Са вет без бед но сти у скла ду 
са чла ном 16. Ста ту та од ло жи ис тра гу чак и ка да је Пред ра справ но 
ве ће одо бри.49)

Мо гу ће ре пер ку си је овла шће ња Са ве та без бед но сти да спре-
чи ис тра гу кри вич ног де ла агре си је су си ту а ци је у ко ји ма пет стал-
них чла ни ца, ула га њем пра ва на ве то, на сто је да за шти те не са мо 

49) Jen ni fer Tra han,op.cit,стр. 86.
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сво је гра ђа не не го и гра ђа не сво јих са ве зни ка од суд ског по ступ ка. 
Очи глед но од лу ка ко ју до но си Са вет без бед но сти, ве за но за агре-
си ју, да је по ли тич ку ди мен зи ју над ле жно сти Су да што под ри ва ње-
го ву уло гу не за ви сног суд ског ор га на.

Са вет без бед но сти је од у век имао зна чај ну уло гу у ини ци-
ра њу кри вич ног го ње ња, али и у ин тер ве ни са њу у већ за по че том 
кри вич ном по ступ ку, ка да до ла зи до оба ве зног од ла га ња ис тра ге 
или кри вич ног по ступ ка у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. На и ме, 
Са вет без бед но сти УН ко ји де лу ју у скла ду са Гла вом VII По ве ље 
УН, мо же да упу ти слу чај ту жи о цу, за ко ји сма тра да се од но си на 
из вр ше ње јед ног или ви ше кри вич них де ла из над ле жно сти Су да 
(члан 13. тач ка б Ста ту та). Та ко ђе, има мо гућ ност да од ло жи ис-
тра гу или кри вич но го ње ње, ко ји не сме ју за по че ти, ни ти би ти на-
ста вље ни у то ку пе ри о да од 12 ме се ци на кон што је Са вет без бед-
но сти ре зо лу ци јом при хва ће ном у скла ду са Гла вом VII По ве ље 
УН, то за тра жио од Су да. Са вет без бед но сти, под истим усло ви ма, 
мо же да по но ви та кав зах тев (члан 16. Ста ту та).

 Усва ја њем Ре зо лу ци је из Кам па ле од ту жи о ца се зах те ва да 
оба ве сти Са вет без бед но сти о сва кој по тен ци јал ној ис тра зи, до 
ко је до ла зи би ло propriomotu или упу ћи ва њем од стра не др жа ве 
чла ни це, пре не го што по кре не ис тра гу за зло чин агре си је. Уко ли-
ко Са вет без бед но сти од лу чи да акт агре си је ни је из вр шен или се 
не огла ша ва шест ме се ци од да ту ма оба ве ште ња ту жи лац мо же да 
на ста ви са ис тра гом са мо уко ли ко то одо бри Пред ра справ но ве ће. 
Та кво пра во Са ве та без бед но сти ре зул ти ра од ла га њем по ступ ка. 
Ту жи лац мо ра да ис пу ни мно го ви ше усло ва за агре си ју не го за 
оста ла кри вич на де ла на ве де на у чла ну 5. Ста ту та. Чак и ка да ту-
жи лац бу де овла шћен од стра не Пред ра справ ног ве ћа да на ста ви са 
ис тра гом, та ква ис тра га и да ље мо же да бу де об у ста вље на од стра-
не Са ве та Без бед но сти у скла ду са чла ном 16. Ста ту та.

По ли тич ке окол но сти мо гу до ве сти до то га да ове од ред бе 
из Кам па ле бу де при ме ње не се лек тив но. Као што смо по ме ну ли, 
уко ли ко би ло ко ји члан од стал них пет чла но ва Са ве та без бед но сти 
ис ко ри сти ве то за кон ста то ва ње кри вич но де ла агре си је, то мо же 
би ти „екви ва лент но да ва њу иму ни те та стал ним чла ни ца ма и њи-
хо вим са ве зни ци ма“.50) Тре ну тан од нос сна га и по ли тич ких окол-
но сти у Са ве ту без бед но сти игра ће пре суд ну уло гу у за сни ва њу 
над ле жно сти Су да за зло чин агре си је. 

Не ви де, ме ђу тим, сви екс пан зи ју уло ге Са ве та Без бед но сти 
као не што што ће осла би ти ауто ри тет Су да. На во ди се да укљу че-

50) Ca le Da vis, Su san For der, Te gan Lit tle, Da li Cvek, The Cri me of Ag gres sion and the In ter na-
ti o nal Cri mi nal Co urt, The Na ti o nal Le gal Eagle, The Law So ci ety of New So uth Wa les, New 
So uth Wa les, 1/2011,  стр. 11.
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ност Пред ра справ ног ве ћа сма њу је вре ли ну ар гу мен та о “по ли ти-
зо ва ном и пре за не се ном ту жи о цу“.51)

На осно ву све га из ре че ног озбиљ но се по ста вља пи та ње да 
ли је од ред ба о агре си ји са мо фор мал но уне та у Ста тут, јер ра ди се 
о чи стој по ли тич кој од лу ци ко ја је са мо оба ви је на од ре ђе ном фор-
мом. Ја сно је да ће са мо ма ли број слу ча је ва агре си је сти ћи до Су да 
јер Са вет без бед но сти чак и исто риј ски по сма тра но има пре суд ну 
уло гу у кон ста то ва њу ак та агре си је. 

ДЕЈСТВОАМАНДМАНАERGAOMNES 
ИЛИIN TER PAR TES

Члан 15 bisис ти че да Суд не мо же да ус по ста ви над ле жност 
за су ђе ње за кри вич на де ла ко ја учи не др жа вља ни др жа ве пот пи-
сни це Ста ту та уко ли ко је она до ста вља њем пи сме на „прет ход но 
да ла из ја ву да не при хва та та кву над ле жност де по но ва њем из ја-
ве у ре ги стар“. По вла че ње та кве из ја ве мо же се учи ни ти у сва ком 
тре нут ку и др жа ва чла ни ца Ста ту та ће је раз мо три ти у ро ку од три 
го ди не. Суд, та ко ђе, не мо же да ус по ста ви над ле жност за кри вич но 
де ло агре си је ко је су учи ни ли др жа вља ни др жа ве ко ја ни је чла ни-
ца Ста ту та и за кри вич на де ла учи ње на на те ри то ри ји др жа ва ко је 
ни су чла ни це Ста ту та. 

Овај álacarteприступ зло чи ну агре си је ума њу је шан су Су да 
да окон ча не ка жњи вост за те шка кри вич на де ла као што је агре си ја 
и да пра ви ла  ме ђу на род ног кри вич ног пра ва при ме ни под јед на ко 
на све др жа ве пот пи сни це. 

Да кле, са мо др жа ве чла ни це ко је ра ти фи ку ју аманд ма не на 
члан 5. Ста ту та, ве за не су за те аманд ма не. То је у скла ду са чла ном 
121. став 5. Ста ту та где се ис ти че да у од но су на др жа ву чла ни цу 
ко ја ни је при хва ти ла аманд ман Суд не ће при ме ни ти сво ју над ле-
жност на зло чин ко ји је по кри вен аманд ма ном, ко ји је учи нио др-
жа вља нин те др жа ве или је учи њен на ње ној те ри то ри ји. Чи ни се 
да је ова од ред ба уна пред осми шље на да омо гу ћи др жа ва ма чла-
ни ца ма Ста ту та да у слу ча ју до пу не Ста ту та но вим од ред ба ма о 
агре си ји до не су од лу ку о то ме да ли же ле да при хва те над ле жност 
Су да за то кри вич но де ло или не. 

Уко ли ко др жа ве не при хва те Ре зо лу ци ју из Кам па ле, Суд не-
ће има ти над ле жност над др жа вља ни ма др жа ве чла ни це као по-
тен ци о нал ним учи ни о ци ма де ла агре си је, али би имао над ле жност 

51)  Исто.
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над дру гим кри вич ним де ли ма ко ја би мо гла би ти учи ње на у истом 
кон флик ту (рат ни зло чи ни, зло чи ни про тив чо веч но сти и ге но-
цид). Све ово под ри ва по ку ша је Ме ђу на род ног кри вич ног су да да 
се под јед на ко ба ви свим кри вич ним де ли ма ко ја су у ње го вој над ле-
жно сти. Због то га ове од ред бе мо же мо о зна чи ти ка о хи по кри тич неи 
не при хва тљи ве са ста но ви шта мо дер ног ме ђу на род ног кри вич ног 
пра ва ко јем сви тре ба да те жи мо. 

Мо гућ ност из бо ра, да ли да при хва те или не аманд ма не,да је 
др жа ва ма  под стрек да од лу ке до но се у од но су на по ли тич ко окру-
же ње. То си гур но мо же  по мо ћи у охра бри ва њу на да ље ра ти фи ка-
ци је, али ујед но и под ри ва свр ху Су да ка да је у пи та њу до след на 
при ме на од ред би Ста ту та.52)

На кра ју овог де ла рас пра ве, по но во, скре ће мо па жњу на 
сна жну уло гу Са ве та без бед но сти јер ка да упу ћи ва ње да Суд во-
ди про цес за зло чин агре си је до ла зи од стра не Са ве та без бед но сти 
УН Суд мо же да ус по ста ви над ле жност за зло чин агре си је, у скла ду 
са чла ном 13, па ра граф (б) Ста ту та, без об зи ра на то да ли је др-
жа ва у пи та њу при хва ти ла над ле жност Су да ве за но за овај зло чин 
или ни је.53)

***
Ре зо лу ци ја бр. 6 усво је на на пр вој Ре ви зи о ној кон фе рен ци ји 

о Рим ском Ста ту ту Ме ђу на род ног кри вич ног су дау Кам па ли уоб-
ли че на је та ко да ре пре зен ту ју ба ланс из ме ђу основ не те ко ви не 
свих са вре ме них др жа ва ко ја се огле да у не за ви сно сти ор га на суд-
ске вла сти и фун да мен тал не уло ге Са ве та без бед но сти у одр жа ва-
њу ми ра и без бед но сти у све ту. У том прав цу би ло је пред ло га да 
у окви ру оп ци је „зе ле но све тло“ Са вет без бед но сти до не се од лу ку 
да се не про ти ви ис тра зи за кри вич но де ло агре си је уме сто кон ста-
то ва ња да је акт агре си је учи њен. Ме ђу тим, ја сно је да из ме ђу те 
две ма ни фе ста ци је во ље Са ве та без бед но сти не по сто је су штин ске 
раз ли ке јер би по сле ди це би ле исте.  

И по ред из ве сних не до ста та ка ко ји се де фи ни ци ји агре си је 
мо гу упу ти ти, пре све га усло ви ма за кри вич но го ње ње, мо же мо да 
за кљу чи мо да ће ње на им пле мен та ци ја у Рим ски ста тут обес хра-
бри ти по ли тич ке и вој не ли де ре у по гле ду упо тре бе ору жа не си ле 
јер их то мо же лич но угро зи ти. Бив ши ту жи лац су да у Нир нбер гу 
Бен џа мин Фе ренц (BenjaminFerencz), упо зо ра ва да би не ра ти фи-
ко ва ње аманд ма на ко ји ма се од ре ђу је агре си ја у овој фа зи би ло ре-

52)  До 24.05. Ре зо лу ци ју из Кам па ле је ра ти фи ко ва ло са мо шест др жа ва (Есто ни ја, Лих тен-
штајн, Лук сем бург, Са моа, Сан Ма ри но, Три ни дад и То ба го).

53) Re so lu tion RC/Res.6, Adoptedatthe13thplenarymeeting,on11June2010,§2.
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гре сив но ре ше ње ко је ће по сла ти опа сну по ру ку да за ме ђу на род но 
кри вич но де ло не по сто ји кри ви ца.54)
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CRIMEOFAGGRESSIONBETWEEN
LAWANDPOLITICS

Resume
In Kam pa la, the ca pi tal of Ugan da, in Ju ne 2010, at the first Re vi-

ew Con fe ren ce on the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt, the mem ber-sta tes 
to the Ro me Sta tu tes ma de a hi sto ri cal agre e ment, by ad ding the de fi-
ni tion of ag gres sion as well as de ter mi ning the con di ti ons un der which 
the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt will ha ve ju ris dic tion for this cri mi nal 
act. In this pa per the aut hor de als with the qu e sti on why it was so dif-
fi cult to re ach the agre e ment on the de fi ni tion of ag gres sion, as well as 
pos si ble re per cus si ons of Kam pa la, mo re pre ci sely the Re so lu tion 6 of 
Ju ne 11, 2010, which was adop ted on the 13th Ple nary Ses sion of the 
first Re vi ew Co un cil of the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt. The Re vi ew 
Con fe ren ce gat he red qu i te a lar ge num ber of re pre sen ta ti ves, both the 
co un tri es which ra ti fied and tho se which did not ra tify the Ro me Sta-
tu te. The cen tral pla ce in the di scus si ons was ta ken by the amend ment 
which de alt with the cri me of ag gres sion. Fol lo wing in ten si ve everyday 
ses si ons, the Pre si dent of the Co un cil of the sig na tory co un tri es, Am-
bas sa dor Chri stian We na we ser, as well as H.R.H. Prin ce Ze i d Ra’ad-
Zeid Al-Hus sein of Jor dan ma na ged to re ach con sen sus and con tri bu te 
to the adop tion of the amend ments to the Ro me Sta tu te re gar ding the 
de fi ni tion of the cri me of ag gres sion. The de le ga ti ons in Kam pa la, di-
vi ded in to cer tain sec ti ons, de alt with many com plex is su es re la ted to 
the no tion and ele ments of the cri me of ag gres sion, the con di ti ons un-
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der which the Co urt will exer ci se its ju ris dic tion, the mo ment when the 
amend ment will co me in to for ce. They con clu ded that the Co urt shall 
ha ve ju ris dic tion when the ca se of ag gres sion is re fer red to it by any sta-
te sig na tory to the Sta tu te or the Pro se cu tor may ini ti a te in ve sti ga ti ons 
propriomotu, i.e. on his own ini ti a ti ve,  upon a UN Se cu rity Co un cil 
re fer ral, but the re is al so a “fil te ring” mec ha nisms for ini ti a tion of in ve-
sti ga tion. The adop ted so lu tion is prag ma tic, de sig ned to avoid con flicts 
with the UN Char ter, but al so to pro tect the Co urt in de pen den ce.  
Key words: the Ro me Sta tu te, cri mi nal act, ag gres sion, Se cu rity Co un cil, 

Uni ted Na ti ons, ju ris dic tion, the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt
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