
Испитна питања из Међународног кривичног права 

 
1. Појам међународног кривичног права? 

2. Значај односа међународног права и кривичног права за међународно кривично право? 

3. Начело законитости? 

4. Начело легитимности? 

5. Начело индивидуалне субјективне одговорности? 

6. Начело солидарности и узајамног поверења међу државама? 

7. Начело хуманости? 

8. Начело праведности и сразмерности? 

9. Међународни извори међународног кривичног права? 

10. Национални извори међународног кривичног права? 

11. Развој међународног кривичног права? 

12. Временско важење међународног кривичног права? 

13. Територијални принцип (важење кривичног законодавства за дела учињена у земљи)? 

14. Реални, персонални и универзални принцип (важење кривичног законодавства једне земље за 

дела учињена у иностранству)? 

15. Посебни услови за примену супсидијерног реалног, персоналног и универзалног принципа? 

16. Имунитети? 

17. Место извршења кривичног дела? 

18. Општи појам међународног кривичног дела и његови елементи? 

19. Нужна одбрана? 

20. Крајња нужда и принуда? 

21. Неурачунљивост, actiones liberae in causa и узраст? 

22. Стварна и правна заблуда? 

23. Наређење претпостављеног? 

24. Репресалије? 

25. Хуманитарне интервенције? 

26. Покушај кривичног дела и добровољни одустанак? 

27. Саучесништво? 

28. Настанак и развој командне одговорности у међународном кривичном праву? 

29. Командна одговорност и национално кривично право? 

30. Командна одговорност у КЗ Србије? 

31. Врсте кривичних санкција? 

32. Одмеравање казне? 

33. Смањење изречене казне? 

34. Незастаривост међународних кривичних дела? 

35. Геноцид? 

36. Ратни злочин против цивилног становништва (чл. 372 КЗ)? 

37. Ратни злочин против рањеника и болесника (чл. 373 КЗ)? 

38. Ратни злочин против ратних заробљеника (чл. 374 КЗ)? 

39. Употреба недозвољених средствава борбе (чл. 376 КЗ)? 

40. Противправно убијање и рањавање непријатеља (чл. 378 КЗ)? 

41. Противправно одузимање ствари од убијених (чл. 379 КЗ)? 

42. Уништавање културних добара (чл. 383 КЗ)? 

43. Ратни злочини у Римском статуту? 

44. Злочин против човечности? 

45. Злочин против мира (агресија)? 

46. Нирнбершки и токијски трибунал? 

47. Оснивање ad hoc трибунала за бившу Југославију и Руанду? 

48. Организација, надлежност и основне карактеристике права које примењују ad hoc трибунали 

Савета безбедности? 

49. Оснивање и карактеристике права које ће примењивати Међународни кривични суд? 

50. Надлежност и организација Међународног кривичног суда? 

51. Однос Међународног кривичног суда, ad hoc трибунала и националних судова? 

52. Мешовити кривични трибунали? 

53. Појам и облици међународне правне помоћи у кривичним стварима? (скртипта/ закон) 

54. Правни основ пружања међународне правне помоћи у кривичним стварима? (скртипта/ закон) 

55. Опште претпоставке за пружање међународне правне помоћи? (скртипта/ закон) 

56. Замолница и достављање замолнице? (скртипта/ закон) 



57. Изручење окривљеног или осуђеног страној држави? (скртипта/ закон) 

58. Изручење окривљеног или осуђеног Републици Србији? (скртипта/ закон) 

59. Преузимање кривичног гоњења од стране државе? (скртипта/ закон) 

60. Уступање кривичног гоњења страној држави? (скртипта/ закон) 

61. Извршење стране кривичне пресуде у Републици Србији? (скртипта/ закон) 

62. Извршење стране кривичне пресуде уз премештај? (скртипта/ закон) 

63. Извршење пресуде Републике Србије у иностранству? (скртипта/ закон) 

64. Извршење пресуде Републике Србије у иностранству уз премештај? (скртипта/ закон) 

65. Остали облици међународне правне помоћи у кривичним стварима (мала кривичноправна 

помоћ)? (скртипта/ закон) 

66. Екстрадиција међународном кривичном суду? (књига) 
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