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Проф. др Јелена ЛОПИЧИЋ ЈАНЧИЋ

ЗАШТИТА И МЕЂУНАРОДНО ПРАВНИ СТАТУС 
РАЊЕНИКА И БОЛЕСНИКА ОД 1900. ГОДИНЕ  

ДО ИЗБИЈАЊА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

AПСТРАКТ: Статус рањеника и болесника од најранијих 
времена па све до XIX века није био регулисан и почивао 
је на међународном обичајном праву, које није било 
опште усвојено и свако га је тумачио на свој начин. У XIX 
веку се усваја читав низ мултилатералних међународних 
конвенција које регулишу вођење ратова и хуманизацију 
ратова. У првој половини XX века се наставља са 
доношењем међународних конвенција које уређују 
вођење ратова, и посебно статус рањеника и болесника, 
и даља хуманизација ратова. Тада су донете Женевска 
конвенција о побољшању положаја судбине рањеника 
и болесника у војскама у рату из 1906, Конвенција о 
примени начела Женевске конвенције за рат на мору 
из 1907. и Женевска конвенција о побољшању судбине 
рањеника и болесника у војскама у рату из 1929. године, 
које су обрађене у овом раду.

Кључне речи: рат, рањеници, болесници, међународне 
конвенције 

Настанак првих држава још у старом веку везан је и за на-
станак ратова, који у континуитету кроз средњи и нови век трају 
све до данашњих дана, са већим или мањим прекидима. У XIX веку 
одржано је неколико значајних међународних мировних конгреса 
и конференција који су имали за циљ, поред постизања мировних 
споразума међу зараћеним странама, и регулисање и међународно 
уређење ратног права. Навешћемо само најважније: Бечки кон-
грес 1814–1815, Париски мир 1856, Берлински конгрес 1878. и 
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Хашка конференција мира 1899. године. Свакако је да су хашке 
конференције мира од 1899. и 1907. најзначајније, јер се на њима 
расправљало о хуманизацији ратова, ограничењу наоружања, 
обезбеђењу мирног решавања спорова, забрани одређених сред-
става борбе, као и о кодификацији ратног права. Циљ хашких 
конференција мира није био закључење мира после ратног су-
коба, него да оне постану стална међународна институција за 
обезбеђење трајног мира и да се оконча непрекидно наоружавање. 
Била је предвиђена и трећа хашка конференција 1914. године, која 
због избијања Првог светског рата није одржана.1

Србија је тек после међународно правног признања на Бер-
линском конгресу 1878. године учествовала на међународним 
конференцијама. Значајно је било учешће Србије на Другој хашкој 
конференцији 1907. године, на коју је као представник Србије по-
слат Милован Миловановић, познати српски дипломата и државник, 
који је био избран за потпредседника једне од четири комисије.2

Чињеница је да у XIX веку настаје прогресиван развој ме-
ђународне политике и међународног права, који поред очувања ми-
ра, има за циљ међународно уређење, регулацију и хуманизацију 
ратног права. Јер, човечанство је било суочено са бројним ратови-
ма у којима су страдали војници, ратни заробљеници, рањеници и 
цивилно становништво, са огромним ратним разарањима и масов-
ним ратним злочинима, који су у највећем броју случајева остајали 
некажњени.

Такво стање у свету владало је све до половине XIX века, када 
се јављају први покушаји у доношењу међународних мултилатералних 
декларација и конвенција којима се регулишу поједина питања рат-
ног права. Наводимо мултилатералне међународне конвенције из XIX 
века које регулишу правила рата: Декларација о поморском праву из 
1856. године,3 Петроградска декларација донета 1868. ради забране 
употребе одређених пројектила у рату,4 Конвенција о побољшању суд-
бине војних рањеника у војскама у рату, такође из 1868,5 Друга хаш-

1 Б. Кривокапић, Енциклопедијски речник међународног прва и међународних 
односа, Београд, 2010, стр. 325–326.

2 В. Вучковић, „М. Ђ. Миловановић на Другој конференцији мира у Хагу (1907.)“, 
Југословенска ревија за међународно право, број 2, Београд, 1958, стр. 352; Д. 
Мекензи, Милован Миловановић српски дипломата и државник, Београд, 2007, 
стр. 79–88.

3 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 34.
4 Исто, стр. 13.
5 Исто, стр. 281.
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ка декларација, из 1899, о забрани употребе метака са загушљивим 
или отровним гасовима,6 Трећа хашка декларација, 1899, о забрани 
употребе пројектила који се у људском телу распрскавају или шире 
као што су пројектили са чврстом кошуљицом која не обухвата потпу-
но језгро или који имају зарезе.7

Један од најзначајнијих догађаја у хуманизацији рато-
ва и ратног права представља оснивање Међународног Црвеног 
крста у Женеви 1863. године. Један од иницијатора и оснивача 
је Швајцарац Анри Динан (Henry Dunan 1828–1910).8 Битка код 
градића Солферино у северној Италији се водила 24. јуна 1859. 
Французи и Италијани су се борили против аустријске окупационе 
војске и после петнаест часова борбе на бојном пољу је остало ви-
ше од 40.000. мртвих и рањених војника. Толиком броју рањеника 
санитетске службе ни једне ни друге зараћене стране нису биле у 
стању да пруже медицинску помоћ, тако да су рањеници беспомоћно 
лежали на бојном пољу остављени сами себи. Читаву борбу посма-
трао је Швајцарац Анри Динан, који се ту случајно затекао, и био је 
згранут призором рањеника остављених без икакве помоћи. Одмах 
је позвао становнике Солферина, као и околних села и оближњег 
градића Кастиљоне, а који нису учествовали у овом рату, да му се 
придруже у пружању медицинске помоћи свим рањеницима без об-
зира на којој су страни у сукобу. Одазив становиштва је био велики 
у пружању помоћи. Овај догађај, битка код Солферина, био је пре-
судан за Анрија Динана, па је 1862. године, о свом трошку, штам-
пао књигу Сећање на Солферино,9 коју је послао свим владарима 
у Европи, политичарима, јавним радницима, научницима, високим 
војним личностима и својим пријатељима са циљем да се упознају 
са огромним страхотама рата, жртвама и последицама и са зах-
тевом да се побољша судбина жртава рата. Поред тога, Анри Ди-
нан је обилазио европске престонице, дворове, владе, политичаре, 
јавне личности да их придобије за остваривање своје хуманитар-
не идеје: оснивање међународног Црвеног крста.10 Он је за своју 
хуманитарну идеју успео да придобије још четири Швајцарца: др 

6 Исто, стр. 311.
7 Исто, стр. 312.
8 F. Kalshoven, Constraints on the Waging of War, Geneva, 1991, pp. 8–9; М. 

Старчевић, Од идеје до акције: Шта треба да знате о Црвеном крсту, Нови Сад, 
2010, стр. 7–8.

9 Књига Анрија Динана Сећање на Солферино преведена је и објављена 1998. у 
издању Међународног комитета Црвеног крста из Женеве.

10 J. Picet, Development and Principles of Humanitarian Law, Dodrecht–Geneva, 1985. 
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Теодора Моноара (Maunoir), генерала Гистава Моанијеа (Moynier), 
др Луја Апију (Appia) и правника Моанијеа (Moynier), са којима је 
основао 17. фебруара 1863. године у Женеви један неформални 
комитет, који је познат као Комитет петорице. Овај комитет је ор-
ганизовао 26. октобра 1863. међународну конференцију у Жене-
ви, на којој су учествовали представници 16 држава. Пред почетак 
конференције Комитет петорице се конституисао као Међународни 
комитет Црвеног крста за помоћ рањеним војницима. Анри Динан је 
за свој рад и као један од оснивача Међународног Црвеног крста, 
заједно са Фредериком Пасијем (Frédéric Passy) (1822–1912), био 
први добитник Нобелове награде за мир.11 Међународни Црвени 
крст данас представља највећу и најбројнију светску хуманитар-
ну организацију која пружа заштиту и помоћ жртвама рата и дру-
гих елементарних непогода и катастрофа, учествује у посредовању 
између страна у рату, а прихватиле су га све државе света.

Србија је веома активно пратила оснивање и рад Међународног 
комитета Црвеног крста, тако да је 6. фебруара 1876. године осно-
вано Српско друштво Црвеног крста, захваљујући активности др 
Владана Ђорђевића, данас познато као Црвени крст Србије.

Од наведених међународних уговора који су донети у другој 
половини XIX века, Конвенција о побољшању судбине рањеника 
у рату која је донета у Женеви 22. августа 1864, позната као Же-
невска конвенција, представља несумњиво једну од најзначајнијих 
конвенција у домену уређења и регулисања ратног права на 
међународном плану. До тада је статус рањеника и болесника у ра-
товима био регулисан међународним обичајним правом или ретким 
билатералним конвенцијама. Међународно обичајно право није 
обавезивало стране у сукобима, односно свака страна га је тума-
чила онако како је њој ишло у корист. Страна која је победила у 
рату тумачила је међународно обичајно право као држава побед-
ник, што је у пракси имало тешке последице за побеђене. Настан-
ком првих међународних конвенција из области ратног права дола-
зи до утврђивања одговорности појединих држава.

Женевском конвенцијом о побољшању судбине војних рање-
ника у војскама у рату од 22. августа 1864. године први пут у 
историји међународних односа је јасно и прецизно дефинисана 

11 Cambridge Biographical Dictionary, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, 
Sydney, 1990, p. 448, 1130.
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заштита војних рањеника и болесника, иако је конвенција доста 
кратка и садржи свега десет чланова.12

У члану 1 Конвенције се наводи да ће амбуланте и војне бол-
нице бити признате као неутралне и у складу са тим бити штићене 
и таквим ће их сматрати зараћена страна све док се у њима буду 
налазили војни болесници и рањеници. Уколико војне снаге запо-
седну те болнице и амбуланте, неутралност ће престати и онда гу-
бе статус заштићеног објеката.13

Особље у амбулантама и војним болницама, у којима су 
лица здравствене службе задужена за негу, надзор и транспорт 
војних рањеника, као и свештена лица, има исти статус као војни 
рањеници, под условом да се придржава својих обавеза и све док 
се налази у санитетској служби, предиђа члан 2 Конвенције.

Члан 3 предвиђа да, уколико амбуланте и војне болнице 
падну у руке непријатељској страни, оне уживају исти статус као и 
раније под условом да испуњавају своје санитетске дужности.

У члану 4 је предвиђено да материјална добра амбуланте и 
војних болница, уколико дође до повлачења војске, не подлежу 
војним законима, него остају у власништву војске која се повукла.

У члану 5 предвиђена је новина која се састоји у томе да ло-
кално ствановништво пружа помоћ рањеницима.

Статус рањеника и болесника обрађен је у члану 6 Конвенци-
је, где се прокламује да они без обзира на националну припадност 
морају бити лечени и неговани.

Члан 7 прописао је да све болнице, амбуланте и евакуаци-
оне војне јединице треба да буду видљиво обележене истицањем 
договорене заставе, као и националне заставе. Сва лица која су 
под заштитом неутралности треба да имају траку око руке, која ће 
их ра зликовати од осталих, рањеника и болесника. Застава и траке 
око руке треба да имају црвени крст на белој основи.

У члану 8 Конвенције је предвиђено њено спровођење, на тај 
начин што ће је извршавати врховни војни команданти зараћених 
армија, на основу упутстава која добију од својих влада и на осно-
ву начела која су садржана у самој конвенцији.

12 Оригинални текст Женевске конвенције из 1864. године је на француском 
језику. Видети: Droit International Humanitaire – Traite et textes, Geneva, 1960, 
International Committee of Red Cross Geneva. 

13 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 281.
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Члан 9 предвиђа поступак за све оне владе које не могу да 
пошаљу своје пуномоћнике на Међународну конференцију у Жене-
ви, па у ту сврху протокол остаје отворен.

Чланом 10 су предвиђене ратификације, а оне ће бити ра-
змењене у Берну, у року од четири месеца, или раније ако је то 
мо гуће.

Кнежевина Србија се 24. марта 1876. прикључила Конвенцији 
о побољшању судбине војних рањеника у рату из 1864. године.14 
Ради правилне примене Конвенције министар војни Сава Грујић 
(1840–1913) издао је у Београду 1. децембра 1877. „Наредбу за 
све официре, ниже чинове и редовне војнике Књаж. Српске стајаће 
и народне војске“, којом је наредио официрима, подофицирима и 
војницима да се строго придржавају ових правила. Ова наредба је 
у ствари парафраза Женевске конвенције из 1864. којом се дају 
објашњења и упутства за практичну примену. У члану 8 је наведе-
но да сваки официр српске војске мора потписати да је ову наред-
бу прочитао.15

Прво кршење Женевске конвенције о побољшању судбине 
војних рањеника у војскама у рату десило се за време српско- тур-
ског рата 1876. године. Турска војска је извршила масовне ратне 
злочине над српским рањеницима и болесницима. О овим злочини-
ма је писала и штампа у Србији и у европским државама. Позна-
ти француски књижевник Виктор Иго је 1876. написао чланак „За 
Србију“, као и енглески политичар и државник Вилијам Гледстон, 
који је исте године објавио више чланака о овим злочинима турске 
војске. Европске државе су, после ових извештаја и сазнања о рат-
ним злочинима над српским рањеницима и болесницима, извршиле 
притисак на Турску како би се придржавала Женевске конвенције 
из 1864, што је она и обећала.16

Министар иностраних дела Србије Јован Ристић је на Цари-
градској конференцији 1877. поднео политички мемоар о ратним 
злочинима турске војске над српским рањеницима и болесници-
ма. Затим је и на Берлинском конгресу 1878. доставио писмо кне-

14 Преглед међународних уговора и других аката од међународног-правног значаја 
за Србију од 1800. до 1918. године, Београд, 1953, стр. 67; Међународне 
конвенције о ратном праву и сигурности, Загреб, 1979, стр. 281. 

15 Зборник Закона и уредаба изданих у Књажевству Србији од 5. августа 1877. до 
12. јуна 1878. године, број 32, Београд, 1878, стр. 183.

16 В. Иветић, „Ратни злочини турске војске у источној Србији 1876. (Прво кршење 
Међународног ратног права у Србији)“, Војноисторијски гласник, број 1–2, 
Београд, 1996, стр. 234, 235.
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зу Бизмарку, у коме, поред осталог, наводи и ратне злочине турске 
војске над српским рањеницима и болесницима који су извршени 
1876. године.17

Министар иностраних дела Србије Јован Ристић је 28. јула 
1876. упутио мемоар дипломатским представницима у Србији у ко-
ме се наводе стравични детаљи ових ратних злочина. Најпре су 
рањеници и болесници били унакажени и одрани па тек после 
убијени.18

На почетку XX века се наставља активност међународне за-
једнице у погледу кодификације међународног ратног права, ка-
да је донет читав низ конвенција.19 У овом раду даћемо краћа 
разматрања о конвенцијама које су донете у првој половини XX ве-
ка а које регулишу међународно правни положај рањеника и бо-
лесника: Женевској конвенцији о побољшању положаја судбине 
рањеника и болесника у војскама у рату из 1906,20 Конвенцији о 
примени начела Женевске конвенције за рат на мору из 1907. и 
Женевској конвенцији за побољшање судбине рањеника и болес-
ника у војскама у рату из 1929. године.

Женевска конвенција о побољшању положаја судбине 
рањеника и болесника у војскама у рату из 1906. године

Пошто је и раније постојала идеја и жеља, првенствено науч-
ника и поједних писца, да се изврши допуна постојеће конвенције 
о побољшању судбине рањеника и болесника из 1864, Швајцарско 
федерално веће је сазвало међународну конференцију у Женеви 
од 11. јуна до 5. јула 1906. да би се извршила њена ревизија. Да-
на 6. јула 1906. донета је нова конвенција којом је значајно реви-
дирана она из 1864. године.

17 Јов. Ристић, Дипломатска историја Србије за време српских ратова за 
ослобођење и независност 1875–1878, друга књига, Београд, 1898, стр. 199.

18 В. Иветић, „Ратни злочини турске војске у источној Србији 1876. (Прво кршење 
међународног права у Србији)“, Војноисторијски гласник, број 1–2, Београд, 
1996, стр. 238.

19 Детаљније видети: Извори међународног хуманитарног права, приредили: В. 
Кнежевић-Предић, С. Аврам и Ж. Лежаја, Београд, 2007, стр. 303–380.

20 Les deux Conferences de la Paix 1899. et 1907, Deuxieme edition, Paris, 1909, p. 
183.
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Ова нова женевска конвенција има 33 члана и подељена је у 
осам поглавља, којима се регулишу битна питања положаја, заштите 
и неге рањеника и болесника. Једно од најбитнијих је поглавље I, 
које носи назив „Болесни и рањени“. У члановима 1–5 се утврђује 
ко се сматра рањеником, болесником и како се са њима поступа, 
односно да им се мора пружити неопходна нега и помоћ, без обзира 
на националност и на чијој су страни. Ако падну у руке зараћеној 
страни они ће се сматрати ратним заробљеницима и општа правила 
међународног права ће се применити на та лица. После завршетка 
сваког ратног дејства треба предузети мере да се прикупе рањени 
и да се они заштите од пљачке и злостављања.21

Следеће поглавље носи назив „Санитарне формације и 
заводи“ и оно у члановима од 6 до 8 регулише питања санитарних 
установа и њихово оснивање и заштиту. Поглавље III, под називом 
„Особље“, у члановима 9–16 утврђује ко се сматра санитарим 
особљем, као и то да се они не смеју нападати нити се смеју на-
падати болнице и друге зграде у којима су смештени рањеници и 
болесници. Између осталог, у овој конвенцији се такође регулише 
и поступак са конвојима за евакуацију, као и карактеристичан 
амблем, односно знак распознавања који у сваком тренутку треба 
да носи особље санитарног сервиса, а зграде и болнице где су 
смештени рањеници и болесници морају имати заставу која их 
разликује од обичних зграда.22

Сматрамо да је ова конвенција о побољшању судбине рање-
ника и болесника у војскама у рату из 1906. године представљала 
значајан допринос унапређењу међународног ратног права и 
његовој хуманизацији на почетку XX века. Наиме, први пут се доста 
прецизно регулисао статус рањеника, болесника и санитарног 
особља у ратовима. Значајно је и то што ће се на основу Конвенције 
из 1906. наставити касније међународно правно регулисање статуса 
рањеника и болесника у рату и оружаним сукобима.23

21 Исто; Марсел Моа, Основни појмови међународног јавног права, Београд, 1925, 
стр. 281–283.

22 Convention for Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in 
the Field, Documents on Prisoners of War, Vol. 60, edited by H. S. Levie, Newport, 
1979, pp. 74–75; H. C. C. Cheney, International Law Chiefly as interpreted and ap-
plied by the United States, Volume three, Second Revised Edition, Boston, 1947, 
pp. 1868–1869; H. S. Levie, „Criminality in the Law of War“, International Criminal 
Law, Volume I, Crimes, New York, 1986, pp. 233–242. 

23 М. Моа, Основни појмови међународног јавног права, Београд, 1925, стр. 283; 
З. Вучинић, Међународно ратно и хуманитарно право, Београд, 2006, стр. 245–
246.
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Конвенција о примени начела Женевске конвенције  

за рат на мору из 1907. године

На Другој хашкој мировној конференцији, одржаној 1907, 
донето је укупно тринаест конвенција.24 Тада је, 18. октобра, 
усвојена Конвенција о примени начела Женевске конвенције за рат 
на мору. Први покушај да се примене начела Женевске конвенције 
из 1864. за рат на мору је био 1868. године. Други покушај је био 
Хашком конвенцијом из 1899, која је била широко прихваћена, та-
ко да је овом конвенцијом о примени начела Женевске конвенције 
за рат на мору замењена III конвенција из 1899. године.

Развој заштите рањеника и болесника је усвојен X хашком 
конвенцијом, којом се проширује заштита на поморски рат.25 Она 
садржи 28 чланова, предвиђа три врсте болничких бродова који 
уживају заједно с посадом заштиту и изузети су од заплене.

Бродови-болнице су опремљени да пружају помоћ рање ни-
цима, болесницима и бродоломницима, али ни на који начин не 
смеју ометати покретне ратне бродове, нити се смеју користити у 
војне сврхе. Ти бродови-болнице морају бити видно обележени, од-
носно морају да имају посебан знак распознавања. Свештена ли-
ца, лекари и болничко особље сматрају се неутралним. Дефини-
ше се ко су ратни заробљеници: бродоломци, рањеници и боле-
сници зараћених страна који буду заробљени. Такође конвенција 
предвиђа да после сваке борбе обе зараћене стране морају без 
одлагања да преузму све неопходне мере за проналажење и 
збрињавање рањеника, болесника и бродоломника. Морају их за-
штити од пљачке и злоставања и морају да им обезбеде адекватну 
негу. Нужно је и проналажење и сакупљање мртвих и спречавање 
њиховог пљачкања.26

За време Првог светског рата немачка и аустроугарска во-
јска се нису придржавале Конвенције о примени начела Женевске 

24 H. Briggs, The Law of Nations, New York, 1972, pp. 1022–1024; С. Аврамов, „Извори 
ратног права“, Југословенска ревија за међународно право, Београд, 1958, 
стр. 295–305; М. Вучинић, „Домашај члана 2 Хашког правилника о законима 
и обичајима рата на копну у условима савременог ратовања“, Југословенска 
ревија за међународно право, број 1–3, Београд, 1967, стр. 118–148.

25 Б. Јаковљевић, „Заштита жртава рата“, Југословенска ревија за међународно 
право, број 2, Београд, 1958, стр. 312–318; Р. Јовановић, „Болесници и рањеници“, 
Југословенска ревија за међународно право, број 2, Београд, 1958, стр. 319–323.

26 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 
313–317.
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конвенције за рат на мору из 1907. године. Познато је да су немач-
ки и аустроугарски ратни бродови на Северном и у Средоземном 
мору нападали све савезничке бродове, укључујући и трговачке и 
санитетске, које су без милости потапали. Такође је познато да су 
немачке и аустроугарске подморнице нападале и потапале савез-
ничке трговачке и санитетске бродове, иако су ови бродови били 
видно обележени. Највећи број рањеника и болесника на овим са-
нитетским бродовима је страдао приликом потапања, а само један 
мали број се спасао.

Нажалост, највећи број немачких и аустроугарских наредбо-
даваца и извршилаца ових масовних ратних злочина над рање-
ницима и болесницима после завршетка Првог светског рата није био 
кажњен, због политичких калкулација и индолентности савезника.

Сматрамо да је ова конвенција важна јер је попунила пра-
знину која је постојала у односу на статус и заштиту рањеника, 
болесника и бродоломника, као и санитетског особља на мору и 
болничких бродова и њихових посада.

Разматрајући материју рањеника и болесника за време ра та 
у законодавству Србије 1878–1918, можемо са сигурношћу конста-
товати да се ратификацијом Женевске конвенције о поступању са 
рањеницима и болесницима из 1864. и Ратних правила из 1877. 
Србија сврстала у ред најнапреднијих тадашњих држава Европе 
у погледу регулисања статуса рањеника и болесника. Србија се 
у ослободилачким ратовима у XIX (српско-турски ратови 1876–
1878) и XX веку (балкански ратови 1912–1913. и Први светски 
рат 1914–1918) придржавала међународног обичајног ратног 
права и свих мултилатералних међународних конвенција о ратном 
праву. Као доказ наводимо да је после славних битака на Церу, 
Колубари и Сувобору 1914–1915. године српска војска заробила 
62.000 аустроугарских војника, међу којима је било и рањеника и 
болесника, који су донели тифус, који је прерастао у епидемију. 
Аустроугарски рањеници и болесници су на адекватан начин 
смештени и лечени у болницама и касарнама у градовима јужне 
Србије и није прављена никаква разлика у односу на српске 
рањенике и болеснике. Од тифуса, који су донели заробљени 
аустроугарски војници, рањеници и болесници и који се проширио 
и на српску војску, лекаре и медицинско особље и цивилно 
становништво, умрло је на десетине хиљада војника и цивила. 
Аустро-Угарска је поступала веома нехумано и сурово са више од 
150.000 српских заробљеника по логорима у Мађарској и Аустрији, 
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где су услови смештаја и исхране били веома лоши и неиздрживи, 
без икакаве лекарске помоћи и неге, што је изазвало огромну 
смртност. Бугарска окупациона војска је 1915–1918. у Србији 
такође извршила масовне ратне злочина над цивилним станов-
ништвом, рањеницима и болесницима. Рањеници и болесници су 
најчешће убијани приликом заробљавања. Србија се није светила 
према заробљеним аустроугарским и бугарским војницима, иако су 
они извршили до тада невиђене ратне злочине према српском наро-
ду. О тим злочинима је светску јавност обавестио швајцарски кри-
минолог светског гласа Рудолф Арчибалд Рајс, затим бројни стра-
ни лекари, новинари и добровољне међународне медицинске еки-
пе (енглеске, француске, руске, швајцарске, америчке, канадске, 
белгијске, холандске и др.), међународне медицинске комисије, 
комисије Међународног Црвеног крста из Женеве које су посети-
ле Србију за време рата. Велику хуманитарну помоћ у свим рато-
вима за ослобођење Србије, поред редовног војног и цивилног са-
нитета, пружили су и добровољци Црвеног крста Србије, преко ко-
га су деловале многе истакнуте личности научног, стручног и поли-
тичког живота, од којих је знатан део страдао од разних епидемија 
(Надежда Петровић и др.), или у логорима, или су их убили аустро-
угарски и бугарски окупатори.

Женевска конвенција о побољшању судбине рањеника  
и болесника у војскама у рату од 27. јула 1929.

Први светски рат је по броју жртава и ратних разарања био 
најстрашнији рат који је до тада вођен. Преко 20 милиона људи 
је било рањено, више од 8.500.000 је погинуло.27 Броју жрта-
ва, као и разарању градова, насељених места, села, привредних 
објеката и друге инфраструктуре допринело је и нагло и веома 
брзо усавршавање и напредовање ратне технологије, наоружања 
и муниције, масовна употреба артиљерије, авијације, подморни-
ца, ратних бродова и другог аутоматског и брзометног оружја. На 
територијама које су освојиле и окупирле Аустро-Угарска, Немач-
ка, Бугарска28 и Турска вршени су масовни ратни злочини над ци-

27 Г. Перазић, Међународно-правна забрана употребе средстава за масовно 
уништавање у рату, Београд, 1968, стр. 4.

28 Извештај Међусавезничке комисије, одређене да констатује све повреде, Хашке 
конференције, и међународног права, учињене од Бугара у заузетој Србији 
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вилним становништвом, ратним заробљеницима, рањеницима, бо-
лесницима и бродоломницима. Ови злочини вршени су масовно и 
у Србији, уз уништавање и пљачку државне и приватне имовине.29

Први пут у ратовима долази и до масовне употребе бојних 
отрова. Немци су употребили у Белгији 1915. године хлор, а у 
Француској 1917. иперит, иако је Хашком конвенцијом из 1899. 
била забрањена употреба и производња бојних отрова у ратне 
сврхе. Савезници су такође одговорили употребом бојних отрова 
на фронту. Губици у људству настали од бојних отрова у Првом 
светском рату били су огромни: укупно 1.111.513 жртава. Поред 
војника, од бојних отрова страдало је и цивилно становништво, 
ратни заробљеници, рањеници и болесници, јер су се отрови ши-
рили великом брзином од линија фронта према насељеним мести-
ма, где су биле и болнице са рањеницима и болесницима, логори за 
ратне заробљенике, којих је било на десетине хиљада.30

После Првог светског рата настаје период када се доноси 
читав низ међународних конвенција и декларација које регули-
шу начин вођења рата, ограничавају право ратовања држава и во-
де ка хуманизацији рата. Најважнији и најзначајнији је био Пакт 
Друштва народа, који је усвојен на конференцији мира у Версају 
28. априла 1919. и који је унет у мировне уговоре са Немачком, 
Аустријом, Мађарском и Бугарском, а ступио је на снагу 10. јануара 
1920. године. Пакт Друштва народа је ограничавао тада сувере-
но право држава на вођење рата и у члану 12 обавезивао члани-
це да траже решење сваког спора мирним путем преко арбитра-
же Сталног хашког суда или Савета. Међутим, овај пакт се показао 
неефикасним, као и Друштво народа, и изгубио је своју ва жност 
избијањем Другог светског рата 1939. а формално је престао да ва-
жи 1946. године.31

од 1915–1918. године, Београд, 1919; В. Стојанчевић, „Цивилни интернирци у 
логорима Аустро-Угарске и Бугарске у време Првог светског рата“, Стварање 
Југословенске државе 1918. године, Београд, 1989, стр. 403; А. Трајковић, 
Време безумља, документи о бугарским злочинима у Врањском крају 1915–
1918, Београд, 1981.

29 С. Бојковић, М. Пршић, Страдање српског народа у Србији 1914–1918 – 
Документа, Београд, 2000; К. К. Штурценерег, Србија у рату 1914–1916, Горњи 
Милановац, 1989. 

30 Г. Перазић, Међународно-правна забрана употребе средстава за масовно 
уништавање у рату, Београд, 1968, стр. 4.

31 М. М. Радојковић, Рат и међународно право, Београд, 1947, стр. 13; Б. 
Кривокапић, Енциклопедијски речник међународног права и међународних 
односа, Београд, 2010, стр. 736; Ђ. Поповић, Лига народа, њен постанак, 
уређење и рад, Београд, 1930.
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Поред тога појавило се и гледиште да је право рата непо-
требно јер је рат забрањен, па је Интерпарламентарна унија на 
свом заседању у Паризу 1927. прихватила резолуцију да не треба 
кодификовати ратно право и да се рат има сматрати међународним 
злочином. Угледни правни писци Алварез, Ролин и Политис су сма-
трали да се вођење рата који је забрањен неким међународним 
уговором не може подвести под правне норме ратног права.

Тако је 1928. године потписан Бријан–Келогов пакт по ко–
јем се земље потписнице свечано одричу рата као средства за ре-
шавање својих спорова и насилну промену постојећег стања у своју 
корист. Пакт је назван по Бријану (Aristide Briand), француском 
министру иностраних послова, и Келогу (Frank B. Kelogg), држав-
ном секретару САД-а, на чију је иницијативу и потписан. Ступио је 
на снагу 24. јула 1929. када га је потписало 14 држава. Пред сам 
почетак Другог светског рата 1939. године пакт су потписале 63 
државе. Ипак, он није имао намеру ни снагу да рат потпуно уки-
не, јер потписници су се само одрекли рата као инструмента наци-
оналне политике, али рат је остао дозвољен у неким случајевима: 
као средство законите самоодбране у случају агресије, затим као 
мера колективне међународне акције против државе која је агре-
сор и која је прекршила обавезе из Пакта Друштва народа, против 
државе која би повредила овај пакт прибегавајући рату противно 
његовим одредбама. Пакт не важи у односима између држава пот-
писница са онима које га нису потписале. И поред свих недостата-
ка, он је био значајан јер су се државе први пут у историји одрекле 
рата као средства за решавање својих спорова.32

Нажалост, Бријан–Келогов пакт из 1928. је убрзо прекршен, 
већ 1933. године када је Јапан напао Кину,33 затим 1935–1936. 
када је Италија напала Етиопију и најзад 1939. када су Немачка, 
Италија и Јапан започели Други светски рат. Нешто раније, 1925, 
био је донет и Женевски протокол о забрани употребе загушљивих, 
отровних и сличних гасова и бактериолошких средстава.34

Бојни отрови су масовно коришћени приликом италијанске 
агресије на Етиопију 1935–1936. године. Жртве су биле бројне. 

32 С. Аврамов, M. Крећа, Међународно јавно право, двадесет прво измењено и 
допуњено издање, Београд, 2008, стр. 588; С. Стојковић, Основи међународног 
права, Београд, 1947, стр. 112–113.

33 Ф. Махин, Кина у пламену (савремени проблеми Далеког Истока), Београд, 
1939, стр. 74–79.

34 Г. Перазић, Међународно-правна забрана употребе средстава за масовно 
уништавање у рату, Београд, 1968, стр. 39. 
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Према подацима Међународног Црвеног крста из Женеве 28. и 29. 
фебруара и 1. марта 1936. у санитетском превијалишту код места 
Алмате било је више од 150 тешких случајева тровања бојним от-
ровима. Међу њима је било много жена и деце. Иако се у Друштву 
народа расправљало о овим случајевима, није донета одлука о осу-
ди Италије, у општој политици попустљивости према наступајућем 
фашизму, па су чак и све чланице Друштва народа постепено уки-
дале економске и финансијске санкције према Италији.35

Затим долази до усвајања Женевске конвенције за побо љ-
шање судбине рањеника и болесника у војскама у рату из 1929, 
Женевске конвенције о поступању с ратним заробљеницима 1929. 
и Лондонске поморске конвенције 1930. године. У то време највећа 
је била заинтересованост за третман припадника оружаних снага, 
па су третман и заштита цивилног становништва, рањеника и бо-
лесника, нажалост, били у другом плану.36

Краљевина Југославија је 20. маја 1931. ратификовала Же-
невску конвенцију за побољшање судбине рањеника и болесни-
ка у војскама у рату и Женевску конвенцију о поступању с ратним 
заробљеницима из 1929. године.37

Дипломатска конференција је сазвана у Женеви, 1–27. јула 
1929. године. Два питања су била на дневном реду, а то су: да 
се усаврше и допуне одредбе Женевске конвенције о побољшању 
положаја судбине рањеника и болесника у војскама у рату из 1864. 
и 1906. и да се  усвоји нова конвенција о поступању са рањеницима 
и болесницима.

Несумњиво је да Женевска конвенција за побољшање суд-
бине рањеника и болесника у војскама у рату из 1929. представља 
једну од најважнијих међународних конвенција које регулише ову 
материју. Она садржи 39 чланова и подељења је у осам глава.38

Глава I, под насловом „О рањеницима и болесницима“, у 
чла новима 1–5 предвиђа да се војна лица која су рањена или бо-
лесна морају поштовати и мора им се пружити неопходна помоћ 
и нега, без обзира на њихово држављанство, односно без обзи-
35 Г. Перазић, Међународно ратно право, (друго, допуњено издање), Београд, 

1986, стр. 163–164
36 G. Best, War and Law since 1945, London, 1994, pp. 44–55.
37 Б. Јаковљевић и Ђ. Драгић, „Међународно ратно право и заштита рањеника 

и болесника у току НОР“, Југословенска ревија за међународно право, број 2, 
Београд, 1961, стр. 238–245.

38 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 
329–336.
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ра којој страни у сукобу припадају. У случају да страна у сукобу 
мора да напусти рањенике или болеснике због ратних операција, 
противној страни мора да се остави и део сантетског особља и 
материјала да би им се пружала нега и неопходна помоћ. У случају 
да рањеници или болесници падну у руке другој страни у суко-
бу, постаће ратни заробљеници и са њима се мора поступати сход-
но међународном праву које се односи на ратне заробљенике. По-
сле завршетка борбе, стране у сукобу морају предузети мере ради 
прикупљања рањеника и мртвих, као и њихове заштите од пљачке 
и злостављања. Стране у сукобу ће саопштавати узајамно имена 
рањених, болесних и мртвих који су пронађени или покупљени и 
све друге детаље који су важни за њихову идентификацију.39

Глава II, која носи назив „О санитетским јединицама и уста-
новама“, у члановима 6–8 предвиђа да стране у сукобу морају по-
штовати санитетске јединице и установе, како покретне тако и 
сталне установе санитетске службе, и оне уживају посебну зашти-
ту. Ту заштиту могу изгубити само ако се употребе у радњама штет-
ним по непријатеља.40

Глава III носи назив „О особљу“. У члановима 9–13 се регу-
лише да санитетско особље и остала лица која се баве одношењем, 
преносом и негом рањеника и болесника, свештена лица, особље 
добровољних друштава за помоћ која су призната од њихове вла-
де, као и особље друштва неке неутралне земље, уживају посеб-
ну заштиту и у случају да падну у руке непријатељу са њима се 
неће поступати као са ратним заробљеницима него се морају осло-
бодити, односно морају бити враћени другој страни у сукобу, а 
дотле ће вршити даље своју функцију првенствено за рањенике 
своје државе. Та лица док се налазе у рукама непријатељске стра-
не имају статус заштићених лица и са њима ће се поступати као и 
са одговарајућим особљем њихове стране.41

Глава IV, под називом „О зградама и о материјалу“, у члано-
вима 14–16 предвиђа да покретне санитетске јединице у случају да 
падну у руке другој зараћеној страни задржавају своју опрему, али 
их непријатељ може употребити. Зграде и материјал ста лних сани-
тетских установа подлежу ратним законима, али се не могу употре-
бити за друге сврхе док су у њима смештени рањеници и болесни-
ци, осим ако командант оперативних трупа другачије не обезбеди 

39 Исто, стр. 329–330.
40 Исто, стр. 330.
41 Исто, стр. 331.
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рањенике и болеснике који се ту налазе и смести их на друге без-
бедне локације. Зграде друштава за помоћ рањеницима и боле-
сницима и материјали тих друштава ће се сматрати као приватна 
својина и не могу се конфисковати.42

Глава V, „О санитетским транспортима“, у члановима 17 и 
18 предвиђа под којим условима је дозвољена реквизиција, одно-
сно да је она призната странама у сукобу сходно обичајима и рат-
ним законима и да ће се вршити само у случају хитне потебе, али 
пошто се осигурају рањеници и болесници на другим адекватним и 
безбедним локацијама.43

Глава VI, под називом „О знаку распознавања“, у члано-
вима 19–24 предвиђа, у знак захвалности Швајцарској, као знак 
распознавања грб Швајцарске на белом пољу, а дозвољени су и 
знак црвеног полумесеца, црвеног лава и сунце на белом пољу. 
Овај знак, односно обележје, носиће санитетско особље на рукаву 
као санитетску траку, а болнице, санитетске установе и формације 
као заставу. Санитетско особље мора имати легитимацију са 
фотографијом.44

Глава VII, „О примени и о извршењу Конвенције“, у чланови-
ма 25–27 регулише примену конвенције чак и у случају да за време 
рата једна страна у сукобу није њен потписник и њене одредбе се 
ипак морају поштовати и применити, односно обавезују.

Глава VIII носи назив „О сузбијању злоупотреба и прекршаја“. 
У члановима 28–39 се наводи да у случају кршења одредби постоји 
обавеза примене кривичних санкција за сузбијање дела против 
Конвенције. Наиме, у члану 29 се налаже уговорним странама да 
предузму или предложе „својим законодавним телима, у случају 
ако њихови кривични закони не би били довољни, мере потребне 
за сузбијање, за време рата, сваког акта противног одредбама ове 
Конвенције“.45

Овом конвенцијом, чланом 34, замењене су Конвенција од 
22. августа 1864. и Конвенција од 6. јула 1906.46

42 Исто, стр. 331–332.
43 Исто, стр. 332.
44 Исто, стр. 333–334.
45 Исто, стр. 40.
46 Међународне конвенције о ратном праву и о сигурности, Загреб, 1979, стр. 335; 

Б. Јаковљевић и Ђ. Драгић, „Међународно ратно право и заштита рањеника и 
болесника у току НОР“, Југословенска ревија за међународно право, број 2, 
Београд, 1961, стр. 238–245; F. Kalshoven, Belegerent Represals, Leyden, 1971, 
pp. 78–82.
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На крају овог разматрања о међународно правном стату-
су рањеника и болесника у првој половини XX века могу се дати 
одређене констатације. Прво, значајно је то што је у првој поло-
вини XX века настављена кодификација међународног ратног пра-
ва по питању рањеника и болесника, тако што су донете следеће 
међународне конвенције: Женевска конвенција о побољшању 
положаја судбине рањеника и болесника у војскама у рату из 
1906, Конвенција о примени начела Женевске конвенције за рат 
на мору из 1907. и Женевска конвенција о побољшању судби-
не рањеника и болесника у војскама у рату од 27. јула 1929. го-
дине. Све оне су знатно побољшале међународно правни статус 
рањеника и болесника у војскама у ратовима на копну и на мору и 
представљале су врло важна међународна акта која ће послужити 
за даљу кодификацију у овој материји у другој половини XX века.

Требало би нагласити да су у Првом светском рату на Запад-
ном и Источном фронту, као и у Србији, Аустроугарска, Немачка и 
Бугарска грубо кршиле наведене међународне конвенције вршећи 
масовне и стравичне ратне злочине над рањеницима, болесницима 
и бродоломницима.

Навешћемо само неколико примера тешких кршења међу на-
родних конвенција Немаца на Западном фронту. Познати су мно-
гобројни случајеви да су немачке подморнице и други ратни бро-
дови нападали и потапали савезничке болничке и санитетске бро-
дове, који су били видно обележени знацима Међународног Црве-
ног крста и који су превозили рањенике и болеснике. Од тих напа-
да и потапања највећи број рањеника и болесника је страдао у мо-
ру. Немци су потапали и трговачке бродове на мору и том приликом 
су убијали и бродоломнике који су покушавали да се извуку у спа-
силачким чамцима. Немци су у току рата бомбардовали очевидне 
француске санитетске формације и задржавали у заробљеништву 
лекаре и болничаре током више месеци. Тек када је Француска од-
говорила путем репресалија, Немачка је вратила њене лекаре и 
болничаре.47

Несумњиво највеће и најстравичније ратне злочине против 
ци вилног становништва, ратних заробљеника, рањеника и боле-
сника извршиле су у Србији аустроугарска, немачка и бугарска 
војска.48

47 М. Моа, Основи међународног јавног права, Београд, 1925, стр. 283; Луј Ле 
Фир, Међународно јавно право, Београд, 1934, стр. 605.

48 А. Р. Рајс, Како су Аустро-Мађари ратовали у Србији, Одеса, 1916; А. Р. Рајс, 
Извештај поднесен српској влади о зверствима које је аустроугарска војска 
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Први светски рат се завршио потпуним поразом Аустро-
Угарске, Немачке, Бугарске и Турске и силе победнице на осно-
ву Версајског, Сенжерменског и Тријанског уговора прогласиле су 
Аустро-Угарску и Немачку за државе које су криве за Први светски 
рат, као и за масовне ратне злочине укључујући и ратне злочине 
против рањеника и болесника.

Мировни уговори са пораженим државама су предвиђали да 
се у многим земљама где су извршени ратни злочини покрене кри-
вични поступак за сва лица која су извршила ратне злочине. Као 
главни ратни злочинац је означен немачки цар Вилхелм II (Wilhelm 
II), коме је требало да суди међународни суд. Међутим, он је по-
бегао у Холандију, а њена влада је одбила да га изручи, наводећи 
да холандско законодавство и међународни уговори које има са 
страним државама не предвиђају изручење због кривичних дела 
за које се тражи изручење.49 Став Холандије је допринео да не 
дође до оснивања међународног кривичног суда, што је имало за 
последицу урушавање читавог система кривичне одговорности за 
извршене ратне злочине, нити је дошло до већих суђења ратним 
злочинцима.50 Чињеница је да је захављујући индолентности, не-
заинтерсованости, па и политичким калкулацијама савезника пре-
ма Немачкој и Аустрији, огроман број наредбодаваца и извршила-
ца ратних злочина у Првом светском рату остао некажњен. Овакав 
став савезника је изазвао огромно разочарање и забринутост ши-
ром света, јер су у питању биле до тада највеће људске жртве и 
материјална разарања.

починила за време првог упада у Србију, Београд – Горњи Милановац, 1995; 
А. Р. Рајс, Шта сам видео и проживео у великим данима, Београд, 1991; И. 
Ђуковић, Нађмеђер аустроугарски логор за Србе 1914–1918, Београд, 2002; 
В. Стојанчевић, „Губици становништва Србије и Београда под аустро-угарском 
окупацијом за време Светског рата 1914–1918. године“, Годишњак града 
Београда, књига XXI, Београд, 1974, стр. 61.

49 H. S. Levie, Terrorism in War, New Port, 1993, pp. 28–35.
50 C. Mullins, The Leipzig Trials, London, 1921, pp. 23–34.



Проф. др Јелена ЛОПИЧИЋ ЈАНЧИЋ ЗАШТИТА И МЕЂУНАРОДНО ПРАВНИ СТАТУС  
 РАЊЕНИКА И БОЛЕСНИКА ОД 1900. ГОДИНЕ  
 ДО ИЗБИЈАЊА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

305

 
Summary

Prof. Jelena Lopičić Jančić, Ph. D.

Protection and International Legal Status of Wounded  
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Since ancient times, the position of the wounded and sick in 
war was very difficult and unregulated. Customary international law 
that was applied to the status of the wounded and sick was left to the 
victorious parties, which interpreted it only in their interests. The first 
international conventions regulating the status of wounded and sick 
were issued in the second half of nineteenth century. The tendency 
of humanization of war was maintained in the first half of twentieth 
century when the following international conventions were adopted 
which were very important and relevant to the status of the sick and 
wounded in war: the Geneva Conventions for the Amelioration of the 
Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field from 1906, the 
Convention (X) for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles 
of the Geneva Convention from 1907, and the Geneva Convention for 
the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies 
in the Field from 1929. The above codifications of international law on 
war were very important and significant for the wounded and sick and 
were the base for further international codification.


