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Студијски програм: Право (240 ЕСПБ) 

Врста и ниво студија: основне академске студије првог степена 

Назив предмета: Међународно кривично право 

Наставник: Момчило Љ. Секулић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписан седми семестар, положени предмети Кривично право и Кривично процесно право, одслушан предмет 
и реализоване предиспитне обавезе 

Циљ предмета: 
 Циљ предмета је упознавање студената  са методама, поступцима и процесима истраживања и примене принципа, 
појмова и института у области међународног кривичног права; овладавање специфичним правним вештинама у 
систему кривчноправне заштите  мира и међународне безбедности; да се оспособе за тумачење и примену  
међународних и националних правних прописа у области међународног кривичног права.  

Исход предмета:   
Након положеног испита студент је усвојио теоријска знања  из области међународног кривичног права; разуме 
суштину кривично правних института из области међународног кривичног права и могућност њихове адекватне 
примене; овладао је специфичним правним вештинама у систему кривчноправне заштите  мира и међународне 
безбедности; оспособљен  је  за тумачење и примену  међународних и националних правних прописа у овој области.  

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 
1.Увод у предмет;  2.Појам, садржина и правна природа међународног кривичног права; 3.Извори међународног 
кривичног права; 4.Историјски развој међународног кривичног права; 5.Основна начела међународног кривичног 
права; 6.Међународно кривично дело (објект и субјект); 7.Кривична одговорност;  8.Појам, елементи и основи 
искључења кривице; 9.Карактеристике, историјски развој, сврха и врсте казни за међународно кривично дело; 
10./11.Карактеристике и облици испољавања појединих кривичних дела против човечности и међународног права у 
међународном и домаћем кривичном праву; 12.Историјски развој, организација и надлежност органа међународног 
кривичног правосуђа; 13.Ток кривичног поступка пред међународним кривичним судом; 14.Међународна кривично 
правна помоћ; 15.Извршење страних судских одлука. 

Практична настава: 
 Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима, са посебним освртом на тумачење кључних 
правних појмова и института у области међународног кривичног права. Дискусија одабраних тема уз активно учешће 
студената. Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата. 

Литература 

 Основна: 
1.Ђурђић В., Јовашевић Д.: Међународно кривично право, Номос, Београд, 2003. 

2.Стојановић З.: Међународно кривично право, седмо издање,  Београд, 2012. 

Допунска: 
1.Шкулић М.:  Међународни кривични суд- надлежност и поступак, Београд, 2005. 
2.Чејовић Б.: Међународно кривично право, Досије, Београд, 2006. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 
4 

Вежбе: 
4 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
 Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима.  Вежбе  се изводе по групама студената у 
слушаоницама и то:  (1) као аудиторне, где се даље разрађују  поједине теме са предавања и аналазирају кључни 
правни појмов и институти у области међународног кривичног права ;  (2) као  показне, за представљање 
карактеристичних примера међународног кривичног дела, међународног кривичног правосуђа идр.; и (3) као, 
дискусионе за дискусију одабраних тема из пређеног градива;   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

колоквијум-први 15 усмени испит 50 

колоквијум-други 15 укупно 100 
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