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 ПРАВ НО-ПО ЛИ ТИЧ КЕ ДИ ЛЕ МЕ  
У ДЕ ФИ НИ СА ЊУ ГЕ НО ЦИ ДА

Са же так
Mеђународнокривичноправокаосистемправнихпро
писасадржанихуактимамеђународнезаједнице,али
иунационалном(интерном)кривичномзаконодавству
појединих држава предвиђа кривичну одговорност и
кажњивостзавећибројмеђународнихкривичнихдела
(међу којима се издваја злочин геноцида). То су дела
којимасекршератнизаконииобичајирата(међуна
роднохуманитарноправо)икојимасеповређујеили
угрожавамирмеђународимаибезбедностчовечан
ства.Заовакривичнаделасуумеђународном,алииу
националномкривичномправупрописаненајтежевр
стеимереказникојеуопштепознајекривичнозаконо
давстводанас.Заучиниоцекривичнихделагеноцидау
одређенимслучајевима је примарнанадлежностме
ђународнихсудских(наднационалних)органакаошто
jeМеђународнисудуХагу.Уовомрадусеанализирају
појам и карактеристике геноцида каомеђународног
кривичногдела.
Кључне речи: међународно кривично право, геноцид,
одговорност,држава,Међународнисуд,казна.

Mеђународнакривичнадела1)сууправномсистемуРепубли-
кеСрбијепредвиђенауКривичномзаконику,углавитридесетче-
твртој,подназивом:„Кривичнаделапротивчовечностиидругих
добаразаштићенихмеђународнимправом“.2)Овакривичнадела,
заправо,представљајуделатностикојимсекршемеђународниуго-

1) В.Ђурђић,Д.Јовашевић,Међународнокривичноправо,Београд,2003,стр.45-47.
2) Д.Јовашевић,Међународнокривичноправо,Ниш,2011,стр.183-191.
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вори,споразумииконвенције3)инарушаваилиугрожавамирмеђу
народима,безбедностчовечанства,односнодругемеђународним
правомзаштићеневредности,иликојимсекршератнаправилао
понашањузараћенихстранапремаратнимзаробљеницима,рање-
ницима,болесницимаицивилномстановништву4).Настанакових
кривичнихделавезан је запостојањемеђународнихправилако-
јима се регулишу односи између држава у доба рата, тј. односи
између зараћених страна у погледу започињањаи вођења рата.5)
Међународноратноправонасталојекаопоследицасуровогине-
човечногпоступањаутокудугеисторијератоваиоружанихсукоба
измеђународаидржавасациљемдахуманизујеовонајнехуманије
средствозарешавањемеђудржавнихимеђународнихспорова.6)

Насличанначинсуовакривичнаделауређенаиупозитивном
кривичном законодавству држава које су настале распадомСФР
Југославије1991.године,посебноузаконодавствуСрбије,Босне
иХерцеговинеиХрватске.Но, ратнадешавањаи грађанскират
који јепрво захватиоподручјеХрватске1991. године, апотоми
подручјеБоснеиХерцеговине1992.годинеупраксијеиспољио
бројнезлочинепојединацаигрупа,пачакичитавихдржава.Због
масовностиучињенихзлочинакојасуквалификованакаонајтеже
делоданашњице–злочингеноцида,протовполитичкогивојног
руководстваРепубликеСрпскезаизвршенизлочинуСребреници
јула1995.годинесеводиилисеводиокривичнипоступакпредХа-
шкимтрибуналомкојијеформиранмаја1993.године.

Но,интересантноједасупрвоБоснаиХерцеговина,апотоми
ХрватскапротивДржавнезаједницеСрбијаиЦрнаГора(односно
РепубликеСрбијекаоњеногправногследбеника)поднелетужбе
предМеђународнимсудомуХагузаутврђивањеодговорностидр-
жавезаучињенизлочингеноцида.ПоступакизмеђуБоснеиХер-

3) Б.Јанковић,„Оснивањемеђународногкривичногсуда“,ГодишњакПравногфакулте
тауСарајеву,Сарајево,1957,стр.47-64;З.Томић,«Освртнанастанакиразвојме-
ђународногкривичногправа», ГодишњакПравногфакултетауСарајеву,Сарајево,
1999,стр.337-360.

4) С.Хоровић,„МатеријалноправнеодредбеОпћегдијелаРимскогстатутаМеђународног
казненогсудаињеговауспоредбасодговарајућимодредбамаОпћегдијелаКазненог
законаФедерацијеБИХ“,ЗборникрадоваПравногфакултетауМостару,Мостар,бр.
16/2003,стр.119-137.

5) Д.Јовашевић,Лексиконкривичногправа,Београд,2011,стр.345.
6) В.Казазић,„ИмплементацијаспоразумамеђународногхуманитарногправауБоснии

Херцеговини“,ЗборникрадоваПравногфакултетауМостару,Мостар,бр.16/2003,
стр.163-175.
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цеговинеиСрбијејеокончанодбијањемтужбеногзахтеваБосне
иХерцеговине збогненадлежности суда.Но, у току је јошувек
поступакХрватскепротивСрбије(чијајерасправауправоодржа-
намарта2014.године),односнопоступакпопротивтужбиСрбије
противХрватскезаутврђивањеодговорностидржавезаизвршени
злочингеноцидаутокуратнихдешавањанаподручјуХрватскеу
периоду 1991-1995. године.У очекивању пресуде овог највишег
судскогорганаОрганизацијеуједињенихнација,слободнисмода
анализирамопојам,карактеристикеиобележјакривичногделаге-
ноцида.

ПОЈАМИКАРАКТЕРИСТИКЕ
МЕЂУНАРОДНИХЗЛОЧИНА

Сапојавоммеђународногратногправаотпочеојепроцеспо-
степеног ограничавања права зараћених страна и контролисања
њиховихпоступака,несамопреманеборачкомстановништву,већ
иупогледузапочињањаивођењаратова.Праводржавенаапсо-
лутнуслободуупогледу започињањаивођењаратабићепосте-
пено ограничено тако што ће поједини поступци који предста-
вљају непотребна разарања, убијања и мучења бити забрањени.
Кршењемратнихправилаиобичајанастајуратнакривичнадела7).
Прихватајућимеђународнеобавезенаосновупотписивањаира-
тификовањабројнихмеђународнихконвенција,укривичномзако-
нодавствупојединихдржавајепредвиђеновишекривичнихдела
против човечности и других добара заштићених међународним
правом.Овакривичнаделанастајукршењемправиласадржаниху
међународнимконвенцијама.Њиховјеизворупостојањузабрана
уактимамеђународногправа8).

Објектзаштитеовихкривичнихдела јесучовечностидруге
универзалне, опћецивилизацијске вредности заштићене међуна-
роднимправом.Заштитачовечностизначизаштитуосновнихљуд-
скихдобаракаоштосу:живот,телесниинтегритет,част,угледи
достојанствочовека,основнаљудскаправаислободе.Другевред-
ностифизичкихлица,појединихдржаваицелемеђународнезајед-

7) З.Шепаровић,„Заштитажртаваратаумеђународномхуманитарномправу“,Хрватски
љетописзаказненоправоипраксу,Загреб,бр.2/1997,стр.359-379.

8) Д.Јовашевић,Међународнакривичнадела–одговорностикажњивост,Ниш,2010,
стр.17-28.
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ницеимајутакођеопшти,универзалнизначај,пасузаштићенеи
зајамченемеђународнимправом.Највећибројмеђународнихкри-
вичнихделаможесеучинитиузакономодређеновреме:завреме
рата, оружаног сукоба или окупације.Поправилу, ова кривична
деласечинеорганизованоисциљемспровођењаодређенеполи-
тикевладајућегрупеилипартије.Будућидаспадајууорганизова-
ни,планскикриминалитет,оваседеланајчешћечинепонаређењу
претпостављенихвојнихилиполитичкихруководилаца.Тачиње-
ницазахтевапосебноутврђивањеодговорностиорганизатора,на-
редбодавцаиучиниоца.

Овакривичнаделамогубитиучињенасамосумишљајем.По-
јединакривичнаделаизовегрупенезастаревајуупогледукри-
вичног гоњењаилиизвршењаизречених казни: геноцид, злочин
противчовечности,ратнизлочиниидругакривичнаделазакоја
поратификованиммеђународнимуговоримазастарелостнеможе
данаступи.

Утеоријимеђународногкривичногправа серазликује више
врстамеђународнихкривичнихдела.Уобичајенајеподелана:а)
међународнакривичнаделауужемсмислу(праваиличистаме-
ђународнакривичнадела)иб)међународнакривичнаделауши-
ремсмислу(неправаилимешовитамеђународнакривичнадела)9).
Иначе,ова јеподелапрвипутусвојенана14.КонгресуМеђуна-
родногудружењазакривичноправокоји јеодржан1989.године
уБечу10).Критеријумзаоворазликовањејестенадлежностмеђу-
народнихкривичнихсудова(судовакојипоступајусамоуслучају
извршенихмеђународнихкривичнихделауужемсмислу),одно-
сноисторијакривичногправосуђа.Међународнакривичнаделау
ужемсмислучинепрвуврстуовихкривичнихдела.Тусерадио
међународнимкривичнимделимакојимасекршератнизаконии
обичајирата11)(дакле,нормемеђународногратногихуманитарног
права).

Тосуделасадржанаунирнбершкојитокијскојпресуди.Она
сејошназивајумеђународнакривичнаделапремаопштеммеђу-

9) Б.Петровић,Д. Јовашевић,Кривично (казнено)право,Посебнидио,Сарајево, 2006,
стр.39-40.

10) Поделумеђународнихкривичнихделаовеврсте заступајубројниаутори:Bassiouni,
Cassese,Than,Shortsидр.

11) Y.Dinstein,M.Tabory,WarCrimesinInternationalLaw,Dordrecht,1996,str.145-167.
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народномправу (илиcrimina iuris gentium).12)Ту спадају следећа
међународнакривичнадела:1)злочинпротивмира,2)ратнизло-
чин,3)геноциди4)злочинпротивчовечности.13)Управнојтеори-
јиимасхватањадасеовакривичнаделаназивајумеђународним
злочинимаstrictosensuизакојихстојекогентненормемеђународ-
ногправа,нпр.хашкеилиженевскеконвенције.14)Каоосновнека-
рактеристикемеђународнихкривичнихделауужемсмислу(core
crimes-гнуснизлочини)15)управнојтеоријисенаводеследеће16)
:1)овимеђународнизлочиниимајудвострукуприроду.Њихово
извршењеповлачи:а)кривичнуодговорностпојединацакаоњи-
ховихизвршилацаилисаучесника,односнонадређенихлица(по
основукоманднеодговорности),сједнестранеиб)међународно-
правнуодговорностдржаве,сдругестране,2)међународнимзло-
чинимасекршеосновна (темељна)људскаправаионисустога
забрањеникаорепресалијеуслучајувршењаистотаквихзлочина
другесупротстављенестране,3)међународнизлочиниупогледу
кривичноггоњењаикажњавањанезастаревајуи4)општемеђуна-
родноправонамећеобавезудржавамаданекршеосновненорме
којезабрањујуњихововршењекаообавезуеrgaomnes.

ГЕНОЦИДУКРИВИЧНОМПРАВУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

4.1.Појамиелементидела

Кривично дело геноцида (као најтеже кривично дело дана-
шњице)јепредвиђеноучлану370.КривичногзаконикаРепублике
Србије17)(КЗРС).Делосесастојиуиздавањунаређењадасеврше
илиувршењу18):убистава,тешкеповредетелаилитешкогнару-

12) F.Leon,TheLawoftheWar,NewYork,1972,str.56-68.
13) В.Василијевић,„Међународнакривичнаделаунационалнимкривичнимзаконимаи

значајтаквогњиховогпрописивањауодсуствумеђународногкривичногкодекса“,Ју
гословенскаревијазамеђународноправо,Београд,бр.1-3/1967,стр.128-138.

14) Д.Радуловић,Међународнокривичноправо,Подгорица,1999;М.Симовић,М.Благо-
јевић,В.Симовић,Међународнокривичноправо,БањаЛука,2013.

15) Б.Петровић,Д.Јовашевић,Међународнокривичноправо,Сарајево,2011,стр.156-163.
16) В.Ђ.ДеганБ.Павишић,Међународноказненоправо,Загреб,2005,стр.186-187.
17) СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр,85/2005.Више:Д.Јовашевић,Кривичнизако

никРепубликеСрбијесауводнимкоментаром,Београд,2007.
18) Б. Лукшић, „Genocide and command responsibility“, Зборник Правног факултета у

Сплиту,Сплит,бр.4/2001,стр.283-291.
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шавањафизичкогилидушевногздрављачлановагрупељудиили
устављањучлановагрупеутаквеживотнеусловекојидоводедо
њеногпотпуногилиделимичногистребљењаилиуприменимера
којимасеспречаварађањаизмеђуприпадникагрупеилиупринуд-
номпресељавањудецеудругугрупу,аунамеридасепотпуноили
делимичноуништинационална,етничка,раснаиливерскагрупа
људи.19)

Реч„геноцид“ јекованицасастављенаодгрчкеријечиgenos
штозначиродилиплемеилатинскеречиcaedesштозначиуби-
ство,покољ20).Буквалнопреведенаоваречозначаваубијањеро-
да,односноплемена.РезолуцијомГенералнескупштинеОУНброј
96/Iод11.децембра1946.годинегеноцидјепроглашенза‘’међу-
народнокривичноделокојејесусупротностисадухомициљеви-
маОУНикојецивилизованисвијетосуђује’’.Иакосепојавиокао
„подврста злочина против човечности,21) геноцид је убрзо добио
аутономанстатусисадржинукаоједнооднајтежихкривичнихде-
ладанашњице“22).Онседанасназива„злочиннадзлочинима“.Ге-
ноцидкаомеђународнокривичноделоодређују три елемента23):
а)објективнисастојак–аctusreaus,б)субјективнисастојак–меns
reaиц)објектдела–скупинаилигрупа–жртва.Основзаовуин-
криминацијусеналазиуКонвенцијиоспречавањуикажњавању
злочинагеноцида24)из1948.годинекојаучлану2.одређујепојам
иелементеовогмеђународногкривичногдела.

Узаконодавству,теоријиипраксиовајизразимаширетумаче-
ње.Наиме,подовимизразомсеподразумеванесамоубијање,већ
уништењенабилокојиначинодређенегрупекојачиниједнупове-
зануцелинунанационалној,етничкој,раснојиливерскојоснови.
Објектзаштитесучовечностимеђународноправо.Објектнапада

19) Више:V.Schabas,GenocideinInternationalLaw,Cambridge,2000.
20) И.Цифрић,«Ратиоикоцид»,Социјалнаекологија,Загреб,бр.2/1992,стр.143-158.
21) А.Касезе,Међународнокривичноправо,Београд,2005,стр.115.
22) В.Шакић,С.Седлар,А.Тојчић,„РатнизлочиниизлочингеноцидауагресијиСрбије

на РепубликуХрватску 1991“,Друштвена истраживања, Загреб, бр. 2-3/1993, стр.
407-454.

23) Б.Павишић,В.Грозданић,П.Веић,КоментарКазненогзакона,Загреб,2007,стр.419.
24) СлужбенивесникПрезидијумаНароднескупштинеФНРЈ,бр.2/1950иСлужбенилист

ФНРЈ,бр.56/50.
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јенационална,етничка,раснаиливјерскагрупа25).Иакоседело26)
чиниуништавањемпојединаца,његовциљниједасетипојединци
ликвидирајукаоодређенеличности,већкаоприпадницигрупе27).
Циљовогделаје,дакле,уништењегрупеуцелостиилиделимично,
причемујеликвидацијапојединацасамоначиностваривањаовог
циља.Величинагрупејебеззначајазапостојањекривичногдела.
Битноједагрупапостојикаоцелинасаспецифичнимкарактери-
стикамаидасекаотакважелиуништити.Циљинкриминацијеје
дасеосигураправонаживот,тј.напостојањеиразвојсвакојгрупи
којаимапосебнонационално,етничко,расноиливерскосвојство
причемусенезахтевапросторнозаједништвоприпадникагрупе.

Радњаизвршењакривичногдела геноцида се састојиизни-
заразличитихделатностикојесемогусврстатиунеколикогрупа.
Тосуследећеделатности28):1)убијање,наношењетешкихповреда
телаилитешконарушавањефизичкогилидушевногздрављапри-
падницимаодређененационалне,етничке,раснеиверскегрупе,2)
стављањегрупељудиутаквеживотнеусловекојидоводедоњеног
потпуногилиделимичногистребљења,3)применамеракојимасе
спречава рађање између припадника групељуди (тзв. биолошки
геноцид)и4)принуднопресељавањедецеудругугрупуљудис
циљем губљења идентитета своје групе.Све ове радње воде ка

25) Националнугрупучинискупинаљудикојаосећајудаделеправнувезу заједничког
држављанствапопраћенуреципрочнимправимаиобавезама.Етничкугрупучинечла-
новикојевежезаједничкијезикикултура,раснагрупајепакгрупазасновананана-
следнимфизичкимобележјимакојасечестоидентификујесаодређеномгеографском
облашћубезобзиранајезичке,културне,националнеиливерскефакторе,докверску
групу чине чланови који имају исто верско убеђење, назив вере или начин вршења
верскихобреда.Заправопојмовинационалне,етничке,раснеиливерскегрупевеома
сеширокоизучавајуизасаданепостојеопштеимеђународноприхваћенепрецизне
дефиниције.Свакиодтихпојмовасезатоморапроцењиватиусветлостиконкретног
политичког,социјалногикултурногмиљеа.

26) Геноцидпремаконкретномобјектуможебитинационалниилиетничкигеноцидили
етноцидакојетајобјектнационалнаилиетничкаскупина.Орасномгеноцидурадисе
акојерадњаусмеренанаодређенураснугрупуилинавишетаквихгрупа.Верскигено-
цидјеусмереннаприпадникеодређеневерскегрупеиливишетаквихгрупа.Скупина
(група)сенеодређујепремаобјективном,статичкомкритеријуму,већјезапојмовно
одређенегрупеипремасхватањимааdhocтрибуналаодлучујућејекакоњенеприпад-
никесубјективнодоживљаваучинилацдела.(В.Ђ.Деган,Б.Павишић,Међународно
казненоправо,оп.цит.,стр.230).Управнојтеоријисеистиченедостатаковаквихде-
финицијагеноцидапокојимаоннеобухватакултурнигеноцидусмислууништавања
језика и културе одређене групе. (А.Cassese,Међународно кривично право, оп.цит.,
стр.111-113).

27) Д. Јовашевић, „Карактеристике кривичног дела геноцида“,Војно дело, Београд, бр.
2-3/2002,стр.80-92.

28) С.Хоровић,„Геноцид,ратнизлочиниизлочинпротивчовечности“,Зборникрадова
ПравногфакултетауМостару,Мостар,2004,стр.99-113.
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физичкомибиолошкомостваривањугеноцида.Запостојањеовог
дела довољно је да је учињена било која од законом таксативно
наведенихрадњиунамерипотпуногилиделимичногистребље-
ња (уништавања) групекаодруштвенецелине.Геноцид је типи-
чан пример кривичног дела који почива на ‘’деперсонализацији
жртве’’,штозначидажртванепредстављациљзбогњенихинди-
видуалнихквалитетаилиобележја,негосамозатоштојеприпад-
ник одређене групе. Радња извршења семоже остварити на два
начина:29)1)издавањемнаређењаи2)непосреднимпредузимањем
делатности.30)

Издавање наређења да се врше напред наведене делатности
представљапосебнуисамосталнурадњуизвршењагеноцида.На-
ређивањеје,иначе,једанобликподстрекавања,алионоовденема
карактер саучесништва, већ посебног начина извршења овог де-
ла.Кривичноделогеноцидасеуглавномчиниорганизованоипо
унапредутврђеномплану,гденаређењепретпостављеногимапо-
себнуснагудејства,пајестогаињеговаодговорностсамосталне
природе.Наиме,наредбодавацћебитиодговоранзасамоиздавање
наређењадасеизвршигеноцид,чакиондакадапотчињениодбије
илинадругиначинизбегнеизвршењетаквогнаређења.

Последицадела јеугрожавањеопстанкаодређененационал-
не,етничке,раснеиливерскегрупе.31)Онасеостварујепроузро-
ковањеммањегиливећегбројапојединачнихпоследицаповреде
(живота,телесногинтегритета,плода)иугрожавања(стављањем
унеподношљивеусловеживота).Бројпроузроковањанијеодлучу-
јућизапостојањедела.Тозначидаћепостојатиједноделогено-
цида,какоондакадајеучињеноједно,такоиондакадајеостваре-
новишепроузроковања.Већибројпроузроковањаодразноврсних
појединачнихпоследицајеодзначајакододмеравањаказне.32)То
указуједајесуштинакривичногделагеноцидаупланскомисисте-
матскомуништењуљудскихгрупа.

Учинилац дела може бити свако лице, а у погледу кривице
потребанједиректниумишљај(doluscoloratus)којикарактерише
„геноциднанамера“.Запостојањенамеренеопходнајеискуствена

29) Б.Петровић,Д.Јовашевић,Кривично(казнено)право,Посебнидио,оп.цит.,стр.40-42.
30) H.Schonke,H.Schroder,Strafgesetzbuch,Kommentar,Munchen,1997,str.1597-1601.
31) Управнојтеоријисестогаистичедасеовоминкриминацијомкажњавајусаморазли-

читиоблициизвршењабиолошкогифизичкоггеноцида.(Љ.Лазаревић,Б.Вучковић,
В.Вучковић,КоментарКривичногзаконикаЦрнеГоре,Цетиње,2004,стр.1021).

32) Ф.Бачић,Кривичноправо,Загреб,1986,стр.316.
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оцена,анеприменатеоријеонамери33).Заоводелопрописанаје
казназатворанајмањепетгодинаиликазназатвораодтридесетдо
четрдесетгодина.Законикомјеизричитопредвиђенодазаоводе-
локривичногоњењеикажњавањенезастаревају.

4.2.Односгеноцидаидругихсличнихкривичнихдела

Збогсвогпојамногсадржаја,какоумеђународномкривичном
праву,такоиунационалнимкривичнимзаконодавствима, јавила
сепотребауправној теоријидасекривичноделогеноцидараз-
граничиодсличних(сродних)кривичнихдела34)итоупрвомреду
од:1)прогона,2)истребљења,3)етничкогчишћењаи4)злочина
противчовечности.

1.Сличностизмеђугеноцидаипрогона35)сеогледаупосто-
јањудискриминаторскенамерекодучиниоцаделаувремепред-
узимања радње извршења. Наиме, радње извршења код оба ова
кажњивапонашањасепредузимајупремаприпадницимадругена-
ционалне,расне,верскеилиетничкегрупе.Двесуглавнеразлике
измеђуовихдела.Тосу:а)кодпрогонасерадиопрогонунаполи-
тичкој,раснојиливерскојосновииб)кодгеноцидајекрајњажр-
тва(пасивнисубјект)целагрупа–национална,расна,верскаили
етничка,доксукодпрогонажртвесамипојединцикаоприпадници
„појединихпрогоњених“група.

2.Сличностизмеђугеноцидаиистребљењасејављаучиње-
ницидасеуобаслучајарадиоделимакојасууправљенанаиз-
вршењемасовнихубистава.Разликеизмеђуовадвакажњивадела
јесуследеће:а)радњаизвршењагеноцидасепредузимасанаме-
ромуништења,потпуногилиделимичног,групекаотакве,доккод
истребљењаоваквенамере(којаквалификујеумишљајучиниоца
каоdoluscoloratus)непостоји,б)кодгеноцидациљанагрупаима
заједничкенационалне,расне,верскеилиетничкекарактеристике,
доксукодистребљења-жртведефинисанеполитичкимопредеље-
њем,физичкимособинамаилисамомчињеницомдасусенашле
наодређеномгеографскомпростору,в)кодистребљењарадњаиз-

33) ПресудаМеђународногкривичногтрибуналазабившуСФРЈугославијууслучајуСи-
кирицаИЦТY-95-8

34) М.Марковић, „Међународна кривична дела“, Југословенска ревија за међународно
право,Београд,бр.1/1965,стр.39-44.

35) З.Шепаровић,„Заштитажртаваратаумеђународномхуманитарномправу“,Зборник
ПравногфакултeтауЗагребу,Загреб,2007,стр.77-98.
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вршењасепредузимауоквирураспрострањеногилисистематског
нападачегајеучинилацделасвестан,акривичноделогеноцидане
захтевапостојањетаквогнападаиг)кодистребљењажртвесуса-
моцивили(неборачкостановништво),доксегеноцидможепреду-
зетиипреманецивилномстановништву(заточенимборцимакоји
имајустатусратногзаробљеника).

3.Односгеноцидаиетничкогчишћења–ИакоРезолуцијаГе-
нералнескупштинеОУНоситуацијиуБоснииХерцеговинииз
1992. годинеизједначавапојамгеноцидасапојмометничкогчи-
шћења, ипакизмеђуова дваделапостоји квалитативна разлика.
Наиме,насилнорасељавањенијесамопосебигеноциднарадња,
алионоусадејствусаубиствимавеликогбројаприпадникаодре-
ђенегрупеможедовестидоетничкогчишћењациљанегрупељу-
ди.Тадапротеривањеусмислу''чишћења''можебитидоказпосто-
јања''намере''дасеуништицелагрупа''.

4.Иконачно,геноцидизлочинпротивчовечности36)(којисе
управнојтеоријичестоизједначују,пачакиуодређениммеђуна-
роднимправнимактиманпр.СтатутуМеђународногвојногсудау
Нирнбергу)имајунизсличностикаоштосу37):а)уобаслучајара-
дисеоделимакојасууправљена(којадаклеимајузациљ)изврше-
њемасовнихубиставадругихлица,б)обаделаобухватајутешка
кршењакојавређајучовечностив)обаделанепредстављајуизо-
лованеслучајеве,већсуобичнодеонекеширецелине.Но,између
овихделасемогууочитиијаснеразликекојесесастојеуследећем
: а) код геноцида постоји тзв. ''геноцидна намера'' које нема код
злочинапротивчовечности,б)кодгеноцидајециљанапопулаци-
ја–групакојаморадаимазаједничкекарактеристикегрупе,док
сукодзлочинапротивчовечностижртведефинисанеполитичким
опредељењем,физичкимособинамаилисамомчињеницомдасу
сенашленаодређеномпросторууодређеновреме,в)злочинпро-
тивчовечностијеширегопсегајерсевршиуоквирураспростра-
њеногисистематскогнападагдејеучинилацсвестантоганапада,
штосенетражиикаобитанконститутивниелеменаткривичног
делагеноцидаиг) злочинпротивчовечностисеможеизвршити
ширимспектромразличитихделатностикојенисусвеукљученеу
појамгеноцида.

36) З.Пајић,«Злочинпротивчовечности–проблеммеђународнеодговорности»,Југосло
венскаревијазамеђународноправо,Београд,бр.2-3/1986,стр.304-316.

37) Б.Петровић,Д.Јовашевић,Кривично(казнено)право,Посебнидио,оп.цит.,стр.42-44.
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ГЕНОЦИДИНИРНБЕРШКОПРАВО

СтатутмеђународногвојногсудаусвојеннаосновуЛондон-
скогспоразумасавезничкихсила8.августа1945.године38)учлану
6.одређујемеђународнакривичнаделачијићеучиниоцикаопо-
јединцииликаочлановиорганизацијебитисуђениодстранеовог
суда.Тосу39):а)злочинипротивмира,б)ратнизлочиниив)злочи-
нипротивчовечности40).

Пореднепосреднихизвршилацаовихмеђународнихкривич-
нихдела(злочина),кривичносуодговорнаилицакојасејављајуу
својствувође,организатора,подстрекачаилидругогсаучесника,а
којaсуучествовалaусастављањуилиизвршењунекогзаједничког
планаилизаверерадиизвршењанекогоднапреднаведенихзлочи-
на.Овдесе,заправо,радиоодговорностиикажњавањусаучесни-
казаизвршенаделапопринципусубјективнеакцесорнекривичне
одговорности41).Учиниоцуовихкривичнихделаусмислуодредбе
чл.27.и28.Статута,могусеизрећиследећеврстеказни:а)смртна
казна,б)другаврстаказне(затвора)којусуднађезаправеднуив)
конфискација(одузимањесвакеукрадене)имовине42).

Злочинпротивчовечности43)изчлана6.став2.тачкац.јепо
првипутдефинисануправоСтатутомМеђународногвојногсуда.
Туспадајуследећиакти:1)убиства,2)истребљење,3)поробљава-
ње,4)депортацијаи5)осталанечовечнадела.Запостојањезлочи-
напротивчовечностибитнојеиспуњењејошдваелемента.Тосу
:а)дајерадњаизвршенапротивбилокогцивилногстановништва

38) Нирнбершкапресуда,Београд,1948,стр.13-19.
39) М.Меrle,LeprocesdeNurembergetlechatimentdescriminelsdegurre,Paris,1949,str.

56-71.
40) Љ.Прљета,Злочинпротивчовечностиимеђународногправа,Београд,1992,стр.35-

46.
41) W.М.A.Dijk,J.I.Hovens,Arrestingwarcriminals,Hague,2001,str.56-78.
42) R.H.Jackson,Thecasethenaziwarcriminals,NewYork,1946,str.18-32;М.Радојковић,

Ратимеђународноправо,Београд,1947,стр.41-49.
43) ПочетакинкриминацијезлочинапротивчовечностидатираизвременаПрвогсветског

ратакаореакцијасавезничкихсиланазлочинекојесуизвршилетурскевластиутоку
1915.надЈерменима.ВеликаБританијаицарскаРусијасуузаједничкојнотиоптужи-
леПорту за ‘’злочине против човечности и цивилизације’’.НаВерсајскојмировној
конференцијије1919.најављеноустановљењемеђународногкривичногсудакојиби,
измеђуосталог,бионадлежаниза‘’кршењезаконачовечности’’.Тајпредлогјеспре-
ченодстранеСАДсаобразложeњемдајошувекнемаутврђенихиуниверзалнихстан-
дардачовечности.
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иб)дасерадњапредузимауодређеновреме-преилизавреме
трајањарата.Притомесекаозлочинпротивчовечностисматраи
свакопрогањањенаполитичкој,раснојиливерскојосновиуизвр-
шењуилиувезибилокојегзлочинаунадлежностиовогсудабез
обзирадалисетимевршеилиневршеповредезаконаонеземљеу
којојсузлочиниизвршени44).Овимсекривичнимделомпрактично
целимљудскимгрупама(припадницимаполитичке,раснеиливер-
скегрупе)онемогућаваилиотежаваживљење,итокакозавреме
рата,такоипрерата.Иако,тоовајСтатутнекаже,оводелозапра-
вопредстављазлочингеноцида.Овојебилојединомеђународно
кривичноделоизнадлежностиМеђународногвојногсудакојесе
моглоизвршитинезависноодратаилиоружаногсукоба45).

ИстамеђународнакривичнаделапознајеиЗаконброј10.Кон-
тролногсаветазакажњавањелицаодговорнихзаратнезлочине,
злочинепротивмираизлочинепротивчовечностиучлану2.стим
штопореднаведенетриврстезлочинапознајеипосебноделокоје
сесастојиусамомчланствуузлочиначкојгрупиилиорганизацији
којесуодстранеМеђународногвојногсудапроглашенезлочинач-
ким46).Уставу2.овогчланаЗакон јеизричитоодредиодасе за
овезлочинемогуказнитиследећалица:1)сваколицебезобзира
надржављанствоилисвојствоукомеједелалоакојебилоглавни
учинилацилисаучесник,2)лицекојејенаредилоилиподстицало
илисесагласилосаизвршењемнекогодовихкривичнихдела,3)
лицекојејебилоповезаносаплановимаилирадњамакојесудове-
ледоизвршењанекогдела,4)лицекојејебилочланорганизације
илигрупезавршењеовихкривичнихдела,5)лицекојејеимало
високиполитички,грађанскииливојниположајуНемачкојилиу
некојземљикојајебилањенсавезникилизаједносањомратова-
лаилијебилањенсателити6)лицекојејеималовисокположај
уфинансијском,индустријскомилипривредномживотубилокоје
одтихземаља.

Учиниоцунекогодовихкривичнихделасепремаодредбиста-
ва3.овогчланамогуизрећиследећеказне:1)смртнаказна,2)до-
животнизатворилизатворнаодређенибројгодинасапринудним
радомилибезпринуднограда,3)новчанаказнаизатворсаилибез

44) М.Марковић,«Нирнбершкосуђење–применановихначелаумеђународномкривич-
номправу»,ЗборникИнститутазакриминолошкаисоциолошкаистраживања,Бео-
град,бр.2/1973,стр.176-180.

45) М.Colin,Lecrimecontrel’humanite,Eres,1996,str.56-81.
46) Љ.Прљета,Злочинпротивчовечностиимеђународногправа,оп.цит.стр.47-53.
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принудноградауслучајунеплаћањановчанеказне,4)конфиска-
цијаимовине,5)повраћајнеправилностеченеимовинеи6)одузи-
мањепојединихилисвихграђанскихправа.

ГЕНОЦИДПРЕМАСТАТУТУХАШКОГТРИБУНАЛА

Резолуцијом Савета безбедности Организације уједињених
нацијаброј827од25.маја1993.годинеусвојенјеСтатутМеђуна-
родногтрибуналазагоњењелицаодговорнихзаозбиљнеповреде
међународногхуманитарногправаизвршененатериторијибивше
СФРЈугославијепочевод1991. године.ОвајСтатут (познаткао
Статут''Хашкогтрибунала'')47)познајечетириврстемеђународних
кривичнихдела.Тосу:а)тешкеповредеЖеневскихконвенцијаод
1949.године,б)кршењезаконаиобичајаратовања,в)геноцидиг)
злочинипротивчовечности48).Учиниоцуовихкривичнихделаод
странеТрибуналасеможепремачлану24.изрећисамоједнаврста
казнеитоказназатвораутрајањупремаопштојпраксисудовау
Југославијипричемујесудсковећеобавезнодаузмеуобзирте-
жинуизвршеногкривичногдела(објективнеоколности)илична
својстваоптуженог(субјективнеоколности).Узказнусеучиниоцу
међународногкривичногделамогуизрећииследећесанкције:а)
повраћајимовинењиховимправимвласницима(реституција)иб)
одузимањедобитикојајеприбављенакриминалномделатношћу.49)

Најтеже кривично дело данашњице ''злочин над злочинима''
–геноцид50)јепредвиђеноучлану4.СтатутаХашкогтрибунала.
Оводелосесастојиунамерном51)уништењууцелиниилидели-
мичнонационалне,етничке,раснеилирелигиознегрупе52).Пракса

47) C.M.Bassiouni,Amanualoninterationalhumanitarianlawandarmscontrolagreements,
op.cit.str.87-98.

48) Д. Јовашевић,КоментарКривичног законаСРЈугославије,Београд,2002, стр.14и
даље;В.Ђурђић,Д.Јовашевић,Међународнокривичноправо,оп.цит.,стр.89-93.

49) Dž.Džouns,S.Pauls,Međunarodnakrivičnapraksa,Sarajevo,2005,str.131-147;И.Звона-
рек,„Кршењемеђународногратногихуманитарногправаодстранеагресоратијеком
домовинскограта“,Правнивјесник,Осијек,бр.3-4/1997,стр.151-169;И.Јосиповић,
Хашкоимплементацијскоказненоправо,Загреб,2000,стр.263-298.

50) Б. Лукшић, „Genocide and command responsibility“, Зборник Правног факултета у
Сплиту,Сплит,бр.4/2001,стр.283-291;М.Prince,M.A.Prince,UNgenocido impuni :
L’Armenocide,Beirut,1967,str.78-92;F.Chalk,K.Jonassohn,Thehistoryandsociologyof
genocide:analysesandcasestudies,NewHaven,London,1990,str.57-82.

51) ПресудауслучајуПрименаКонвенцијеоспречавањуикажњавањузлочинагеноцида
упредметуБоснаиХерцеговинапротивСрбијеиЦрнеГореод26.фебруара2007.

52) В.Ђ.Деган, „Злочин геноцидапредмеђународнимкривичнимсудиштима“,Зборник
ПравногфакултетауЗагребу,Загреб,бр.1-2/2008,стр.77-95.
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Хашкогтрибунала53)нијеприхватилаекстензивнотумачењепојма
геноцидакојебиукључивалонамерууништењанационалног, је-
зичког,верског,културногилинекогдругогидентитетагрупе,абез
њеногфизичкогуништења54).Битнојезапостојањеовогмеђуна-
родногкривичногделадајеунапреднаведенојнамери55)предузе-
таједнаодследећихвишеалтернативнопредвиђенихрадњи56):1)
убијањечлановаодређенегрупе,2)проузроковањефизичкихили
менталнихповредачлановима групе, 3) намерно смештањечла-
новагрупеутаквеусловеживотасмишљенедадоведудоњеног
физичког, делимичног или потпуног уништења57), 4) спровођење
мерасанамеромдасеспречирађањеунутаргрупеи5)намерно
премештањедецеједнегрупеудругугрупу.

Геноциднанамерајенајзначајнијакарактеристикакривичног
делагеноцида.Онасемораодноситинауништењезначајногдела
групе.Тајзначајандеоједовољно''значајан''даутиченагрупуу
целини.Овајквантитативникритеријумједопуњенимогућношћу
којесуизвршиоцуовогкривичногделастајаленарасполагању,па
сетакоованамерадоказујеикадајеонаиспољенасамоуодносу
нагрупууоквируограниченоггеографскогподручја.Иконачно,
геноциднанамераузимауобзириквалитативнеодликенападну-
тогделагрупедозвољавајућимогућностдасекаосуштинскидео
укупне групеквалификујеонајдеокојипредстављањенсимбол
или је битан за њен опстанак. Поред непосредног предузимања
наведенихрадњи(непосредниизвршилац),каорадњеизвршења

53) С.ФабијанићГагро,М.Шкорић,„Злочингеноцидаупраксимеђународнихаdhocтри-
бунала“,ЗборникПравногфакултетауЗагребу,Загреб,бр.6/2008,стр.1387-1419.

54) Б.Иванишевић,Г.Илић,Т.Вишњић,В.Јањић,ВодичкрозХашкитрибунал,Београд,
2007,стр.65.

55) ПостојањегеноцидненамереудосадашњојпраксиХашкогтрибуналајеутврђивано
путем следећих критеријума: а) општи контекст који обухвата следеће елементе: 1)
ширинаираспрострањеностизвршенихдела,2)шираполитичкадоктринаизкојесу
делапроизилазила,3)обимостваренихилипокушанихдела,4)методичноступлани-
рањуубијања,5)систематичностубијањаиуклањањалешева,6)дискриминаторски
карактерделаи7)дискриминаторсканамераоптуженог,8)извршењедругихкривич-
нихделасистематскиусмеренихпротивистегрупе,9)бројпочињенихзлочина,10)
систематскоусмеравањенацивиле збогњиховеприпадностиодређеној групии11)
понављањедеструктивнихидискриминаторскихдела.

56) Dž.Džouns,S.Pauls,Međunarodnakrivičnapraksa,оп.цит,стр.143-147.
57) УпраксиХашкогтрибуналаовајобликгеноцидајеизвршаванследећимделатностима

:а)држањемзатвореникаузагушљивимипренатрпанимпросторијама,б)спавањеза-
творениканаподуибезћебади,в)ускраћивањезатвореницимахранеиводе,г)давање
затворенициманечистеводекојабипроузроковалањиховооболевање,д)ускраћивање
лековазатвореницима,ђ)неуказивањелекарскепомоћизатвореницимаие)излагање
затворениканапорномраду.
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геноцидасматрајусеиследеће58):а)учешћеузаверирадиврше-
њагеноцида,б)директноијавноподстицањенавршењегеноцида
(подстрекавање),в)покушајвршењагеноцидакаоиг)саучесни-
штвоубилокомобликуувршењугеноцида59).

Но,СтатутХашкогтрибуналапознајејошједнотешкомеђу-
народнокривичноделокојејепообележјимаикарактеристикама
сличнозлочинугеноцида.Тоје:„Злочинпротивчовечности“Ово
делојепредвиђеноучлану5.СтатутаХашкогтрибунала.Кодопи-
сабићаовогмеђународногкривичногделаизричитојенаведено
дасењеговарадњаможепредузетисамозавремеоружаногсукоба
(међународногилиунутрашњег карактера)премацивилном ста-
новништвуакосесастојиу:1)убиству,2)истребљењу,3)заробља-
вању,4)депортацији,5)затварању,6)мучењу,7)силовању,8)про-
гонунаполитичкој,раснојирелигијскојосновии9)предузимању
другенечовечнерадње.

ДабисемоглорадитиозлочинупротивчовечностиСтатутом
наведенеделатностиморајубитиизвршенеподследећимуслови-
ма60):1)морапостојатинапад–нападпостојиикаданијеупотре-
бљенаоружана сила, алиако сеон јављауоблику злостављања
цивилногстановништваилиупоступцимакојимасеприпремају
овакверадње,2)делаоптуженогморајубитидеотогнапада,3)на-
падморабитиусмеренпротивцивилногстановништвабилокоје
категорије, 4) нападмора бити распрострањен или систематски.
Нападјераспрострањенкадајепосвојојприродиопсежанилика-
да јеуправљенпротиввеликогбројалица.Напад јесистематски
кадасеодносинаорганизовануприродуакатанасиљапричему
постојималавероватноћадасетослучајнодогодилои5)изврши-
лацделаморадазна(дајесвестан)дањеговаделаулазеуоквир
распрострањеногилисистематскогнападаусмереногпротивци-
вилногстановништва.

58) В.Шакић,С.Седлар,А.Тојчић,„РатнизлочиниизлочингеноцидауагресијиСрбије
на РепубликуХрватску 1991“,Друштвена истраживања, Загреб, бр. 2-3/1993, стр.
407-454.

59) В.Ђ.Деган,„Злочингеноцидапредмеђународнимсудиштима“,ЗборникПравногфа
култетауЗагребу,Загреб,бр.1-2/2008,стр.77-95.

60) Б.Иванишевић,Г.Илић,Т.Вишњић,В.Јањић,ВодичкрозХашкитрибунал,оп.цит.,
стр.83-108.
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ГЕНОЦИДПРЕМАСТАТУТУТРИБУНАЛАЗАРУАНДУ

Истамеђународнакривичнадела61),каоиСтатутХашкогтри-
бунала,саидентичнимобележјимаикарактеристикамапознајеи
СтатутМеђународног кривичног трибунала заРуанду62). Резолу-
цијомСавета безбедностиОрганизације уједињених нација број
955од8.новембра1994.годинеусвојенјеСтатутМеђународног
кривичног трибунала за Руанду.63) Овај трибунал је надлежан за
кажњавањелицакојасуодговорназагеноцидидругатешкакр-
шењамеђународногхуманитарногправакојасуизвршенанапод-
ручјуРуанде,каоињенихграђанакојасуизвршилатакваделана
подручјусуседнихдржаваутоку1994.године64).Собзиромдасе
премаправнојквалификацијиСаветабезбедностиОУНовденије
радилоомеђународноморужаномсукобу,тоовајТрибуналиније
надлежанзакривичноделокојесесастојиу»тешкомкршењуЖе-
невскихконвенцијаиз1949.године'',каониза''кршењезаконаи
обичајарата''.

Наиме,овајСтатут(познатикаоСтатуттрибуналазаРуанду)
познајетриврстемеђународнихкривичнихдела.Тосу:1)геноцид
(члан2.),2)злочинпротивчовечности(члан3.)и3)злочинкојисе
састојиутешкомкршењучлана3.ЖеневскихконвенцијаиДругог
допунскогпротоколаиз1977.године (члан4.)65).Учиниоцуових
кривичнихделаодстранеТрибуналасеможеизрећисамо једна
врстакривичнесанкције,итоказназатворакојасеможејавитиу
дваобликаитокао:1)казнадоживотногзатвораи2)казназатвора
у временски одређеном трајању.При одмеравању казне учинио-
цумеђународногкривичногделасудсковећеТрибуналазаРуан-
дујеобавезнодаузмеуобзиртежинуизвршеногкривичногдела
(објективнеоколности)илична својстваоптуженог (субјективне

61) Ј.Е.Аlvarez,„CrimesofStates/CrimesofHate,LessonsfromRwanda“,TheYaleJournalof
InternationalLaw,br.24/1999,str.365-392.

62) Ј.Е.Аckerman,E.O.Sullivan,PracticeandProcedureoftheInternationalCriminalTribunal
fortheFormerYugoslaviawithselectedMaterialsfromInternationalCriminalTribunalfor
Rwanda,op.cit.str.89.

63) В.Ђ.Деган,„Злочингеноцидапредмеђународнимсудиштима“,ЗборникПравногфа
култетауЗагребу,Загреб,бр.1-2/2008,стр.77-95.

64) С.ФабијанићГагро,Заштитаособаунемеђународноморужаномсукобу,Правнивје
сник,Осијек,бр.2/2008,стр.115-135.

65) D.L.Jonson,„TheInternationalTribunalforRwanda“,InternationalReviewofPenalLaw,
br.1-2/1996,str.211-233.
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околности).Узказнусеучиниоцуделамогуизрећиидвемереито
:а)повраћајимовинењиховимправимвласницима(реституција)
иб)одузимањедобитикојајеприбављенакриминалномделатно-
шћу.

Најтежекривичноделоданашњице–геноцидјепредвиђеноу
члану2.СтатутатрибуналазаРуанду.Оносесастојиунамерном
уништењу66)уцелиниилиделимичнонационалне,етничке,расне
или религиозне групе. Битно је за постојање овогмеђународног
кривичногделада јеунапреднаведенојнамерипредузета једна
од следећих више алтернативно предвиђених радњи: 1) убијање
члановаодређенегрупе,2)проузроковањефизичкихилиментал-
нихповредачлановимагрупе,3)намерносмештањечлановагрупе
у такве условеживота смишљене да доведу доњеногфизичког,
делимичногилипотпуногуништења,4)спровођењемерасанаме-
ромдасеспречирађањеунутаргрупеи5)намернопремештање
децеједнегрупеудругугрупу67).Пореднепосредногпредузимања
наведених радњи (непосредни извршилац), као радње извршења
геноцида68)сматрајусеиследеће69):1)учешћеузаверирадиврше-
њагеноцида,2)директноијавноподстицањенавршењегеноцида
(подстрекавање),3)покушајвршењагеноцидакаои4)саучесни-
штвоубилокомобликуувршењугеноцида.

Друго тешко, међународно кривично дело предвиђено овим
Статутомјесте:„Злочинпротивчовечности“70)(илизлочинпротив

66) Уништењегрупезначифизичкудеструкцију,анедеструкцијуњеногкултурногбића.
67) С.ФабијанићГагро,М.Шкорић,„Злочингеноцидаупраксимеђународнихаdhocтри-

бунала“,ЗборникПравногфакултетауЗагребу,Загреб,бр.6/2008,стр.1387-1419.
68) Инкриминацијагеноциданетражиуобјективномсмислууништењенекеетничке,од-

носнонародне групе, већсамонамеруда сеонаупотпуностиилиделимичноуни-
шти.Деломорабитиусмеренопротивједногиливишелицаусвојствуприпадникате
скупине.Осталојепритоменерешено,могулисетаквимтумачењеминкриминације
заштититииполитичкегрупекојеимајустабилитетиконтинуитет.Намерасеможе
доказивати коришћењем различитих индиција. тако нпр. оних које следе из општег
контекстаисклопаоколностиподкојимајезлочинучињен,тењеговеприродеимере.
(пресудаМеђународногтрибуналазаРуандуупредметуИЦТР-96-4Тод2.септембра
1998.године).

69) В.Ђ.Деган, „Злочин геноцидапредмеђународнимкривичнимсудиштима“,Зборник
ПравногфакултетауЗагребу,Загреб,бр.1-2/2008,стр.77-95.

70) Правнипојамзлочинапротивчовечноститражидатајзлочинбудеизвршенкаодео
широкогисистематскогнапада.Нападјеширокакојеизвршенснажно,масивно,ко-
лективно,сазнатномозбиљношћуиусмеренпротивбројнихжртава.Нападјесисте-
матичанакопочиванатемељитојорганизацијииприпремама,теследиобразацпона-
шањакојијеизведенизнекезаједничкеполитикеутемељененајавнимилиприватним
средствима.Таполитика,додуше,нетребадабудеформалнодржавнаполитика,али
морабитипретходнопланирана.Тајнападможедабудеиненасилануобликунамета-
њаодређеногполитичкогсистемаилиположаја,нпр.апартхејда.Онморадабудеусме-
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човечјепородице).Овајзлочинпредстављамеђународнокривич-
ноделокојејепредвиђеноучлану3.СтатутатрибуналазаРуанду.
Кодописабићаовогкривичногделаизричито јенаведенодасе
његоварадњаможепредузетисамозавремеоружаногсукобапре-
мацивилномстановништвуакосесастојиу71):1)убиству,2)истре-
бљењу,3)заробљавању,4)депортацији,5)затварању,6)мучењу,7)
силовању,8)прогонунаполитичкој,раснојирелигијскојосновии
9)предузимањудругенечовечнерадње72).

ДабисемоглорадитиозлочинупротивчовечностиСтатутом
наведенеделатностиморајубитиизвршенеуследећимслучајеви-
ма:1)морапостојатинапад–нападпостојиикаданијеупотре-
бљенаоружанасила,алисејављауобликузлостављањацивилног
становништваилиупоступцимакојимасеприпремајуовакверад-
ње,2)делаоптуженогморајубитидеотогнапада,3)нападмора
бити усмерен против цивилног становништва било које катего-
рије,4)нападморабитираспрострањенилисистематски.Напад
јераспрострањенкада јепосвојојприродиопсежаниликада је
управљенпротиввеликогбројалица.Нападјесистематскикадасе
односинаорганизовануприродуакатанасиљапричемупостоји
малавероватноћадасетослучајнодогодилои5)извршилацмора
дазнадањеговаделаулазеуоквирраспрострањеногилисисте-
матскогнападаусмереногпротивцивилногстановништва73).

ГЕНОЦИДПРЕМАРИМСКОМСТАТУТУ

РимскиСтатутсталногМеђународногкривичногсуда74)усво-
јеннаДипломатскојконференцијиОУНуРиму17.јула1998.годи-
непрописуједаћесепредовимсудомводитикривичнипоступак,
утврђиватикривичнаодговорностиизрицатикривичнасанкција
лицимакојасуучиниланајозбиљнијезлочинепризнатеодстране
међународнезаједницекаоцелине.Учлану5.овогСтатутапро-
глашенајенадлежностсудазаследећамеђународнакривичнаде-
ла:75) 1) злочин геноцида, 2) злочинпротивчовечности, 3) ратне

реннацивилностановништво(пресудаМеђународногтрибуналазаРуандуупредмету
ИЦТР-96-4Тод2.септембра1998.године).

71) М.Симовић,М.Благојевић,Међународнокривичноправо,оп.цит.стр.27-30.
72) Dž.Džouns,S.Pauls,Međunarodnakrivičnapraksa,оп.цит.,стр.178-186.
73) В.Ђ.Деган,Б.Павишић,Међународноказненоправо,оп.цит.,стр.424-426.
74) М.Сјекавица, „Сталнимеђународниказненисуд“,Правник,Загреб,бр. 1/2002, стр.

73-87.
75) М.Старчевић,Изворимеђународногхуманитарногправа,Београд,2002,стр.590-608.
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злочинеи4)злочинагресије.Премачлану77.учиниоцунекогод
овихмеђународнихкривичнихделасудможеизрећиследећека-
зне:1)затворуодређеномтрајањукојинеможедапређемакси-
мумод30година,2)доживотнизатворкадајетаказнаоправдана
екстремномтежиномзлочинаииндивидуалнимоколностимавеза-
нимзаучиниоцадела,3)новчануказнупремакритеријумукојије
одређенуПравилимадоказивањаипроцедуреи4)конфискацију
прихода, власништваидобаракоји судиректноилииндиректно
прибављениизвршенимзлочином.

Злочингеноцида76)јепредвиђенуодредбичлана6.овогСтату-
та.Овокривичнодело77)сечиниунамеридасеуништиуцелини
илиделимичнонационална,етничкаиливерсказаједница78)наје-
данодследећихначина:1)убијањемчлановагрупе,79)2)проузро-
ковањемтешкихфизичкихилименталнихпатњичланова групе,
3)намерномподвргавањугрупеживотнимусловимакојитребада
доведудоњеногпотпуногилиделимичногуништења,4)предузи-
мањеммерауперенихкаспречавањурађањауоквиругрупеи5)
принудномпремештањудецеизједнеудругугрупу.Дакле,овде
серадиопреузимањуодредбиКонвенцијеОУНоспречавањуика-
жњавањузлочинагеноцидаиз1948.годинеупогледуодређивања
бићаовогнајтежегмеђународногкривичногделаупереногпротив
»човечанства''.

Учлану7.СтатутаМеђународногкривичногсудапредвиђен
је злочин против човечности. РимскиСтатут разликује ово кри-
вичноделоодделагеноцидаиакоувремекадајеонобилоуведено
у системмеђународноправнихинкриминација уделу теорије је

76) Уделуправнетеоријесесматрадагеноциднепредстављасамосталнокривичнодело,
већдајетосамоврстазлочинапротивчовечности.(П.Новоселец,Опћидиоказненог
права,Загреб,2004,стр.498-499.

77) Геноцидсеодређујекао‘’злочиннадзлочинима’’.Забранавршењаилипропагирања
овогкривичногделапредставља iuscogens,такодапротивправностгеноциднихак-
тивности,паисамкриминалникарактеровихрадњијеопштеприхваћенинеспорану
међународнојзаједници.(H.Satzger,InternationalesundEuropaischesStrafrecht,Baden
Baden,2005,str.193-199).

78) Овоминкриминацијомсузаштићенесамостабилнегрупе,којекарактеришесталност
ичијимсечланомпостајенаосновурођења,доксуискључененесталнескупинечијим
сечланомпостајенаосновуиндивидуалнеодлуке.НатомстановиштустојииМеђуна-
родникривичнитрибуналзаРуандууслучајуАкајесе.

79) Запостојањегеноциданијепотребанивећибројжртава.Наиме,сматраседаједо-
вољнодаучинилацубије једноиливишелица.Истотако геноцидможеучинитии
изолованипојединацакопоступасагеноцидномнамеромиакосењеговопонашање
поклапасадругимсличнимпонашањима,атаквејеприродедаможедовестидоуни-
штењацелескупине.(П.Новоселец,Опћидиоказненогправа,оп.цит.,стр.499).
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биломишљењадасуовадвапојмасадржинскиидентична.Злочин
противчовечностипредстављаделатностиизвршенекаодеорас-
прострањеногилисистематичногнапада80)упереногпротивбило
когцивилногстановништва81).

Усмислуовогкривичногделанападподразумеваследећерад-
њеизвршења:1)убиство,2)уништавање,3)поробљавање–врше-
њеовлашћењакојапретпостављајувласништвонаднекимлицем,
4)депортацијуилинамернопремештањестановништва(протери-
вање)-насилнопремештањестановништвасаподручјанакомеза-
конитоборави,5)затварањеилидругастрогалишавањаслободе
нарушавањемосновнихправиламеђународногправа, 6) тортуру
(мучење)–наношењефизичкихипсихичкихбола,патњи,нела-
годности лицу коме је одузета слобода, 7) силовања, сексуално
ропство,насилнетрудноће,изазивањестерилитетаилибилокоји
другиобликсексуалногугрожавања,8)прогонбилокојегрупеили
колектива по политичкој, верској, расној, националној, етничкој,
културнојилиполнојосновиилидругапоступањакојасуопште
недопуштенапомеђународномправу–овдесерадиоодузимање
међународнопризнатихправанекојскупини,9)изазивањенестан-
калица(присилнонестајањелица)–свакоодузимањеслободекре-
тањакојеспроводидржаваилинекадругаорганизација,10)зло-
чинапартхејда–нечовечнапоступањакојасуизвршенауоквиру
институционализованогрежимаи11)осталинехуманипоступци
којимасенамернопроузрокујутешкепатњеилиозбиљноугрожа-
вањефизичкогилименталногздравља.

***
Међународно кривично право као систем правних прописа

садржанихуактимамеђународнезаједницеикривичномзаконо-
давствупојединих држава предвиђа кривичну одговорност и ка-
жњивостзамеђународнакривичнадела.Тосуделакојимасекрше
ратнизаконииобичајирата(међународнохуманитарноправо)ко-
јимасеповређујеилиугрожавамирмеђународимаибезбедност

80) Сматраседасеовакавнападсастојиунападууоквирудржавнеполитикеилиоства-
рењациљеванекедругеорганизације.Тајнападнеморабитинужноивојнеприроде.
Оводеломожебитиизвршеноизавремератаизавремемира.Отудаследидаизоло-
ванипојединачнинападинедолазеподударовеинкриминације.(П.Новоселец,Опћи
диоказненогправа,оп.цит.,стр.499-500).

81) Кодовогзлочинажртванијепојединац,негоцелокупночовечанство.
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човечанства.Заоваделапрописанесунајтежеврстеимереказни
које уопштепознаје кривично законодавстводанас. Заучиниоце
овихделауодређенимслучајевимапримарнајенадлежностмеђу-
народнихсудских(наднационалних)органакаоштосунпр.токиј-
скиинирнбершкисуд,Хашкитрибунал,Римскисудитд.

Међу међународним кривичним делима се по свом значају,
природиикарактеруиздвајазлочиннадзлочинима.Тојезлочин
геноцида.Делогеноцидасесастојиуиздавањунаређењадасевр-
шеилиувршењу:убистава,тешкеповредетелаилитешкогнару-
шавањафизичкогилидушевногздрављачлановагрупељудиили
устављањучлановагрупеутаквеживотнеусловекојидоводедо
њеногпотпуногилиделимичногистребљењаилиуприменимера
којимасеспречаварађањаизмеђуприпадникагрупеилиупринуд-
номпресељавањудецеудругугрупу,аунамеридасепотпуноили
делимичноуништинационална,етничка,раснаиливерскагрупа
људи.

Оводелоозначаваубијањерода,односноплемена.Резолуци-
јомГенералнескупштинеОУНброј96/Iод11.децембра1946.го-
динегеноцид јепроглашенза ‘’међународнокривичноделокоје
јесусупротностисадухомициљевимаОУНикојецивилизовани
свијетосуђује».Иакосепојавиокао‘’подврстазлочинапротивчо-
вечности’’,геноцидјеубрзодобиоаутономанстатусисадржину
каоједнооднајтежихкривичнихделаданашњице.

Геноцидкаомеђународнокривичноделоодређујутриелемен-
та:а)објективнисастојак–аctusreaus,б)субјективнисастојак–
меnsreaив)објектдела–скупинаилигрупа–жртва.Основзаову
инкриминацијусеналазиуКонвенцијиоспречавањуикажњавању
злочинагеноцидаиз1948. годинекојаучлану2.одређујепојам
и елементеовогмеђународногкривичногдела.У законодавству,
теоријиипраксиовајизразимаширетумачење.Наиме,подовим
изразомсеподразумеванесамоубијање,већуништењенабило
којиначинодређенегрупекојачиниједнуповезануцелинунана-
ционалној,етничкој,раснојиливерскојоснови.
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Dra gan Jo va se vic
THE DE FI NI TION OF GE NO CI DE: LE GAL AND PO LI TI CAL 

CON CERNS 
Re su me

Internationalcriminallaw,asasystemoflegalregulations
foundinactsoftheinternationalcommunityandcriminal
legislationsofindividualstates,establishescriminalliabi
lityandpunishmentsforcrimesagainstinternationallaw.
Theseactsrepresentbreachesofthelawsandcustomsof
war(internationalhumanitarianlaw)thatviolateorthre
aten peace among nations and the security ofmankind.
Penaltiesprescribedforthesecriminaloffencesstandfor
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themostseverepenaltiesincontemporarycriminallegi
slation. Insomecases, international judiciary (suprana
tional)institutionssuchasTheNurnbergandTheTokyo
Tribunal,TheHagueTribunal,TheRomeCourtetc.have
primary jurisdiction over perpetrators of these criminal
offences.
Due to its significance, nature and character, the crime
aboveallcrimesstandsoutamongallthecrimesagainst
international law.It is thecrimeofgenocide.Theactof
genocideconsistsoforderingorcommitting:killing,cau
singseriousbodilyormentalharmtomembersofahuman
groupordeliberatelyinflictingonthegroupconditionsof
lifecalculatedtobringaboutitsextinctioninwholeorin
partorimposingmeasuresintendedtopreventbirthswit
hinthegrouporforciblytransferringchildrentoanother
group,withtheintenttodestroy,inwholeorinpart,ana
tional,ethnical,racialorreligiousgroupofpeople.
This criminaloffencemeans thekillingofanationora
tribe.Genocidewasproclaimedas“acrimeunderinter
nationallaw,whichisincontradictionwiththespiritand
theaimsoftheOUNandcondemnedbytheentirecivili
zedworld”byUNGeneralAssemblyResolution96/Ifrom
11December1946.Althoughitemergedasa“subspecies
ofcrimeagainsthumanity”,genociderapidlyobtainedan
autonomousstatusandcontentsasoneofthemostserio
uscrimesoftoday.Asacrimeagainstinternationallaw,
genocideisdeterminedbythreeelements:a)theobjective
componentаctusreausb)thesubjectivecomponentмеns
reac)thesubjectoftheactthegroupthevictim.
ТhesourceofthisincriminationisfoundinConventionon
thePreventionandPunishmentoftheCrimeofGenocide
from1948,which, inparagraph2,defines the termand
theelementsofthiscrimeagainstinternationallaw.Inle
gislation,theoryandpractice,thistermcanbeinterpreted
inthebroadersense,aswell.Namely,thistermdoesnot
includeonlykillingbutalsodestruction,committedinany
otherway,ofaparticulargroup that formsaconsistent
entityonnational,ethnical,racialorreligiousgrounds.In
thispapertheauthorhasanalysedtheoreticalandprac
ticalaspectsaboutthegenocidecrimeincriminallawof
RepublicofSerbiaandininternationalcriminallaw.
Keywords:internationalcriminallaw,genocide,respon
sibility,state,Internationalcourt,penalty.
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