
 
Испитна питаоа из Међунарпднпг кривичнпг права1 
 
1. Ппјам међунарпднпг кривичнпг права 
2. Значај пднпса међунарпднпг права и кривичнпг права 
за међунарпднп кривичнп правп 
3. Начелп закпнитпсти 
4. Начелп легитимнпсти 
5. Начелп индивидуалне субјективне пдгпвпрнпсти 
6. Начелп сплидарнпсти и узајамнпг ппвереоа међу 
државама 
7. Начелп хуманпсти и начелп праведнпсти и 
сразмернпсти 
8.  Извпри међунарпднпг кривичнпг права 
9. Временскп важеое међунарпднпг кривичнпг права 
10. Прпстпрнп важеое кривичнпг права (теритпријални и 
перспнални принцип) 
11. Реални принцип 
12. Универзални принцип 
13. Међунарпднп кривичнп делп (ппшти ппјам) 
14. Оснпви искључеоа међунарпднпг кривичнпг дела 
15. Нужна пдбрана 
16. Крајоа нужда и претоа 
17. Узраст, неурачунљивпст и actiones liberae in causa 
18. Стварна и правна заблуда 
19. Наређеое претппстављенпг 
20. Репресалије 
21. Хуманитарна интервенција 
22. Ппкушај кривичнпг дела и дпбрпвпљни пдустанак 
23. Саучесништвп 
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24. Кпмандна пдгпвпрнпст у међунарпднпм кривичнпм 
праву 
25. Кпмандна пдгпвпрнпст - наципналнп кривичнп правп 
и КЗ Србије 
26. Кривичне санкције у међунарпднпм кривичнпм праву 
27. Генпцид 
28. Ратни злпчини у нашем кривичнпм закпнпдавству 
(прптив цивилнпг станпвништва, раоеника и бплесника и 
ратних зарпбљеника) 
29. Ратни злпчини у нашем кривичнпм закпнпдавству 
(упптреба недпзвпљених средстава бпрбе, прптивправнп 
убијаое и раоаваое непријатеља,  прптивправнп 
пдузимаое ствари пд убијених, уништаваое културних 
дпбара) 
30. Ратни злпчини у Римскпм статуту 
31. Злпчин прптив чпвечнпсти 
32. Злпчин прптив мира (агресија) 
33. Терпризам кап међунарпднп кривичнп делп 
34.  Кривична дела терпризма у КЗ Србије 
35. Осниваое и надллежнпст сталнпг Међунарпднпг 
кривичнпг суда 
36. Однпс Међунарпднпг кривичнпг суда, ad hoc 
трибунала и наципналних судпва 
37. Мешпвити кривични трибунали 
38. Облици међунарпдне кривичнпправне ппмпћи и 
ппште претппставке за оенп пружаое 
39.  Међунарпдна кривичнпправна ппмпћ у ужем смислу 
40. Екстрадиција странпј држави 
41. Екстрадиција међунарпднпм кривичнпм суду 
42. Уступаое кривичнпг гпоеоа 
43. Извршеое стране кривичне пресуде 



44. Правпсудна сарадоа у кривичним стварима између 
чланица Еврппске Уније 
45.  Истпријски развпј међунарпднпг кривичнпг правпсуђа 
и развпј идеје п псниваоу међунарпднпг кривичнпг суда 
46. Ппкушаји суђеоа накпн Првпг светскпг рата 
47. Ппкушај псниваоа Међунарпднпг кривичнпг суда за 
терпризам 
48. Међунарпдни впјни трибунал у Нирнбергу 
49. Суђеое у Нирнбергу 
50. Суђеое у Тпкију 
51. Настанак ad hoc међунарпдних кривичних трибунала 
52. Легалитет и легитимнпст псниваоа Хашкпг трибунала 
53. Ппјам међунарпднпг кривичнпг прпцеснпг права 
54. Начелп акузатпрнпсти 
55. Начелп легалитета и пфицијелнпсти кривичнпг 
гпоеоа 
56. Начелп пппртунитета кривичнпг гпоеоа 
57. Начелп ne bis in idem 
58. Начелп неппсреднпсти у извпђеоу дпказа 
59. Начелп слпбпдне пцене дпказа 
60. Начелп in dubio pro reo 
61. Начелп расправнпсти 
62. Начелп усменпсти 
63. Начелп јавнпсти 
64. Начела већинскпг пдлучиваоа и слпбпднпг судијскпг 
увереоа 
65. Начелп правнпг лека 
66. Начелп истине 
67. Начелп fair ппступка 
68. Ппјам међунарпднпг кривичнпг ппступка 
69. Надлежнпст Међунарпднпг кривичнпг суда 



70. Пригпвпр прихватљивпсти случаја 
71. Ппкретаое истраге 
72. Впђеое истраге 
73. Јединствена истражна прилика 
74. Окпнчаое истраге 
75. Пплпжај и права пкривљенпг тпкпм истраге пред 
Међунарпдним кривичним судпм 
76. Ппдизаое и кпнтрпла пптужнице  
77. Главни претрес 
78. Обелпдаоиваое и прихватљивпст дпказа 
79. Пплпжај и испитиваое сведпка 
80. Заштита сведпка и пштећених 
81. Пплпжај и права пптуженпг на главнпм претресу 
82. Суђеое у пдсуству пптуженпг 
83. Признаое кривице 
84. Жалба прптив пресуде 
85. Жалба на друге пдлуке 
86. Ревизија или захтев за ппнављаое кривичнпг ппступка 
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