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Циљ предмета
Међународно хуманитарно право уређује односе у оружаним сукобима и то тако што забрањује употребу силе против
лица која не учествују или више не учествују у оружаном сукобу (жртве рата) и ограничава методе и средства која
странама у сукобу стоје на располагању. У средишту изучавања овог предмета јесу правила о извођењу
непријатељстава (принцип дистинкције, принцип пропорционалности, принцип забране наношења непотребних
патњи, принцип војне потребе) као и правила о забрани одређених метода и средстава ратовања.
Исход предмета
Студенти међународног хуманитарног права стичу знање које им омогућава стицање и проширивање знања о
релевантним институтима што представља основу за развој критичког мишљења. Оспособљени су да примене
стечено знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу. Студенти на курсу Међународно
хуманитарно право – правила ратовања стичу способност да синтезом стечених знања и доступних информација
предвиде последице активности које су регулисане овим нормативним системом. Кроз развој комуникационих
способности студенти ће бити оспобљени да на јасан и недвосмислен начин пренесу стечено знање научној и широј
јавности, као и да унапређују сарадњу у области студија. Студенти ће током овог курса научити да стручно обављају
задатке у оквиру својих будућих професионалних улога. Стечена знања представљају и поуздан основ за њихово даље
академско усавршавање.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Вођење непријатељстава – разлика између Хашког и Женевског права; 2. Принцип дистинкције – војни циљ: 3.
Принцип дистинкције – цивилни објекти, објекти под посебном заштитом; 4. Принцип прoпорционалности – мере
предострожности, прекомерна штета; 5. Забране и ограничења метода ратовања; 6. Забране и ограничења средстава
ратовања; 7. Право поморског и право ратовања у ваздуху; 8. Правила ратовања у немеђународним оружаним
сукобима; 9. Тест 10. Одговорност за кршење норми МХП – одговорност државе; 11. Сила заштитница; 12.
Индивидуална кривична одговорност; 13. Међународни кривични судови; 14. Међународне организације као страна у
оружаним сукобима; 15. Нови ратови – асиметрични ратови, ратови треће генерације, сајбер ратови;
Провера знања: Презентације студија случаја, писмени тест
Литература
а) основна:
Ф. Калсхофен, Л. Зегвелд, Ограничења у вођењу рата, МКЦК и Факултет политичких наука, Београд 2013; Кнежевић
- Предић, В, Оглед о међународном хуманитарном праву, 2007. стр. 9-37, 77-175; Кнежевић - Предић, В, Аврам, С,
Лежаја, Ж (ур.), Извори међународног хуманитарног права, 2007. стр. 1-265; Касезе, А. Међународно кривично право,
Београдски центар за људска права, Београд 2005. стр. 153-207;
б) допунска:
T. Gill, D. Fleck (ed.), The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford University Press, 2008; Ј- М.
Хенкаерст, Л. Досвалд – Бек, Обичајно међународно хуманитарно право, МКЦК Женева 2005. стр. 243-307, 560-578;
Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge University Press,
Cambridge, 2004; З. Радивојевић, Разликовање између бораца и небораца у међународном хуманитарном праву,
Зборник радова Правног факултета у Нишу, 53/2009, стр. 25-5.; S. Sivakumaran, The Law of non- international armed
conflict, Oxford University Press, 2012. pp. 336- 510; З. Радивојевић, Забрањени начини борбе у међународном
хуманитарном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, 56/2010, стр. 11-36; И. Јовановић, „Креативни“
развој међународног крицичног права: хибридни судови за Источни Тимор, Камбоџу и Сијера Леоне, Годишњак
Удружења за међународно право, 2006, стр. 273- 314; А. Cassese, The legitimacy of International Criminal Tribunals and
the Current Prospects of International Criminal Justice, Leiden Journal of International Law (2012), 25, pp. 491–501; Gary D.
Solis, The law of armed conflict, International humanitarian law in war, Cambridge University Press, 2010, pp. 519 – 622.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Самостални
истраживачки рад: 1
2
1
Методе извођења наставе: предавања; презентације; студије случаја
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
50
koлоквијум-и
..........
30
семинар-и
20

