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Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенте упозна са нормативним оквиром међународног права који регулише 

забрану претње силом и употребе силе у светској политици. Предмет покрива неколико историјских 

фаза у развоју међународноправних норми које најпре ограничавају, а затим и забрањују претњу силом и 

употребу силе: до доношења Повеље Уједињених нација, хладноратовски период након доношења 

Повеље, постхладноратовски период и, на крају, контроверзне изазове који у овој области међународног 

права постоје након догађаја од 11. септембра 2001. године. Садржајно гледано, предмет је усредсређен 

на критичко преиспитивање садржаја малобројних обавезујућих норми међународног права који уређују 

питање забране употребе силе у савременој светској политици. Већина предавања на предмету је 

посвећена анализи студија случаја из ове области како би се студенти оспособили за решавање 

конкретних изазова у примени међународноправних норми у овој области.  

Исход предмета  
Студенти ће након положеног предмета поседовати висок ниво знања о садржини и различитим 

могућностима тумачења међународноправних норми у области забране претње силом и употребе силе у 

савременојсветској политици.  Захваљујући томе, они ће бити у прилици и да направе разлику између 

легалних и нелегалних примера употребе силе, те да самостално примењују норме међународног права у 

овој области. Осим тога, студенти ће након полагања предмета бити у стању и да планирају и изводе 

сложена самостална и критички усмерена истраживања у вези са будућим примерима употребе силе у  

светској политици. Њихова стечена знања на овом предмету ће им помоћи и приликом израде ззавршног 

рада на мастер студијама и приликом евентуалног даљег академског усавршавања.  

Садржај предмета  
1. Теоријски основи правног регулисања употребе силе у међународном праву: ограничења употребе 

силе пре Повеље Уједињених нација; 2. Забрана претње силом и употребе силе у Повељи УН: пракса 

Међународног суда правде; 3. Употреба силе у другој држави на основу позива и сагласности највиших 

државних органа: студије случаја употребе силе у ДР Конго 1998. године и у Украјини 2014. године; 4. 

Употреба силе коју је овластио Савет безбедности Уједињених нација: студија случаја Заливског рата 

1991. године; 5. Употреба силе на основу „претпостављеног овлашћења“ Савета безбедности 

Уједињених нација: студија случаја употребе силе у Ираку 2003. године; 6. Употреба силе на основу 

„превентивне самоодбране“: студија случаја Шестодневног рата 1967. године; 7. Услови за легалност 

самоодбране: студија случаја употребе силе у Никарагви; 8. Легалност самоодбране у случају оружаног 

напада недржавних актера: студија случаја Либана 2006. године; 9. Легалност „хуманитарне 

интервенције“: студија случаја Савезне Републике Југославије 1999. године; 10. Одговорност за заштиту 

и легалност употребе силе: студија случаја Либије 2011. године; 11. Различити правни аспекти забране 

употребе силе у Сирији; 12. Презентација студентских истраживачких радова 

Литература 
а) основна: 

Olivier Corten, The Law Against War: The Prohibition of the Use of Force in Contemporary International Law, 

Bloomsbury Publishing, 2010; Tom Ruys, Olivier Corten, Alexandra Hofer (ed.), The Use of Force in 

International Law: A Case-Based Approach, Oxford University Press, 2018; Милош Хрњаз, Међународни 

суд правде и употреба силе, Задужбина Андрејевић, 2012.  

б) допунска: 



Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford University Press, 1963; Ђура Нинчић, 

Проблем суверености у Повељи и пракси Уједињених нација, Институт за међународну политику и 

привреду, 1967; Christine Gray, International Law and the Use of Force, Oxford University Press, 2018; 

Yoram Dinstein, War, Agression and Self-Defence, Cambridge University Press, 2017; MarcWeller, 

AlexiaSolomou, JakeWilliamRylatt (ed.), The Oxford Handbook on the Use of Force in International Law, 

Oxford University Press, 2015; Enzo Cannizzaro, P. Palchetti (ed.), Customary International Law on the Use of 

Force, Martinus Nijhoff Publishers, 2005; Vesna Knežević Predić, Zabrana pretnje silom ili upotrebe sile u 

jurisprudenciji Međunarodnog suda pravde: Od „Corfu Channel Case“ do „Nicaragua Case“, Jugoslovenska 

revija za međunarodno pravo, 1999, str. 54-80; Nicholeta Ochoa-Ruiz, E. Salamanca-Aguado, Exploring the 

Limits of International Law Relating to theUse of Force in Self-defence, The European Journal of International 

Law Vol. 16 no.3, 2005, p. 513; Obrad Račić, Međunarodni sud i ovlašćenja Saveta bezbednosti: od 

savetodavnog mišljenja o Namibiji do slučaja Lockerbie, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 45(1-3), 1997, 

str. 39-68. 

Број часова активне наставе  Остали часови  

Предавања:  

3 

Вежбе:  

0 

Други облици наставе:  

0 

Студијски 

истраживачки рад: 1  

Методе извођења наставе  
Предавања, презентације, вежбе, дискусије 

Оцена знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит  поена  

Активност у склопу припреме за 

предавања  

20 писани испит                      50 

Семинарски рад 30 усмени испит   

колоквијум-и  ..........  

 


