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ЧЛАНЦИ 

udK BRoJeVI: 343.85:343.575 
341.44/.45

Др Живојин Алексић
редовни професор Правног факултета у Београду
члан Српског научног друштва

„На почетку човек узима дрогу,

потом дрога узима дрогу,

на крају дрога узима човека.“

(Kинеска народна пословица) 

ОПОЈНА ДРОГА – ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ1

Сажетак
Аутор у ра ду па жњу усме ра ва на свет ске трен до ве фе но ме на опој не дро ге, ко ји се
од но се на ње не пре до ми нант не вр сте, ру те за кри јум ча ре ње и оста ле кри ми на ли -
стич ки ре ле вант не аспек те пред мет не про бле ма ти ке. Оквир ауто ро вог фо ку са чи не
стан дар ди ме ђу на род не ор га ни за ци је кри ми на ли стич ке по ли ци је Ин тер пол. 
Око сни цу ра да пред ста вља упо зна ва ње са ква ли та тив ним од ред ни ца ма у свет ским
раз ме ра ма нај за сту пље ни јих вр ста опој не дро ге и ко ри сним чи ње ни ца ма од зна ча -
ја за ор га не кри вич ног го ње ња, дру ге ак те ре у ме ха ни зму кри вич ног по ступ ка и
струч ну јав ност у ши рем сми слу. 

9

1 Делови рада били су презентовани у облику експертског реферата на Међу -
народној конференцији стручњака за борбу против илегалне трговине опојном дрогом са
називом „National Drug Strategy – Pillar: Supply reduction”, која је одржана у Охриду,
Македонија, од 16. 07. до 17. 07. 2011. године.



У ра ду се на во де по сто је ћи трен до ви у рас про стра ње но сти опој не дро ге са на гла ше -
ним уоча ва њем но вих окол но сти, ко је се од но се на ње ну про из вод њу и кри јум ча ре -
ње од но сно ме ђу на род не пу те ве ко ји ма се кри јум ча ри. Аутор, та ко ђе, по ре ди ана -
ли зи ра не вр сте опој не дро ге, ра ди ис ти ца ња њи хо ве до ступ но сти на ме ђу на род ном
пла ну. 
У до број ме ри пред мет на те ма је про же та освр том на гло бал не ме ђу на род не од но -
се и со ци јал ну ди мен зи ју др жа ва из во ра, тран зи та и де сти на ци је ове ци ви ли за циј ске
прет ње и ре ал не опа сно сти за чо ве чан ство са да шњи це.
Кључ не ре чи: опој на дро га, кри јум ча ре ње опој не дро ге, ка на бис, хе ро ин, ко ка ин,
син те тич ке дро ге, пре кур со ри, ме ђу на род на по ли циј ска са рад ња, Ин тер пол.

Увод

С об зи ром на чи ње ни цу да се у го то во свим др жа ва ма са вре ме ног
све та не до зво ље но про из во де и кри јум ча ре опој не дро ге, оправ да но је
ис та ћи ак ту ел ност и нео п ход ност ове те ме, ка ко би се у кон ти ну и те ту
ана ли зи ра ла раз ме ра опа сно сти за сту пље не у ме ђу на род ним окви ри ма. 

У да на шњем све ту, по де ље ном еко ном ски те шко пре мо сти вим раз -
ли ка ма, го то во су прот но сти ма, са све оскуд ни јим основ ним ре сур си ма
за одр жа ње ци ви ли за циј ских то ко ва, те гло бал ним ме ђу на род ним од но -
си ма, су штин ски ри вал ским са на гла ше ним со ци јал ним те шко ћа ма и
де мо граф ским дис ба лан си ма, сва ко днев но се уве ћа ва плод но тло за раст
тен ден ци је при сут но сти опој не дро ге и ши ре ње сфе ре пра те ћих кри ми -
нал них ак тив но сти. 

У ра ду ће би ти ана ли зи ра ни, у скла ду са стан дар ди ма Ме ђу на род не
ор га ни за ци је кри ми на ли стич ке по ли ци је Ин тер пол, ге о граф ска ди мен -
зи ја рас про стра ње но сти, про из вод ње, тран зи та и де сти на ци је, те мо ду си
и ру те кри јум ча ре ња сле де ћих вр ста опој не дро ге: 

– ка на бис, 
– хе ро ин, 
– ко ка ин, 
– син те тич ке дро ге и 
– пре кур со ри.

Ка на бис

Пло до ви биљ ке Can na bis sa ti va, по зна ти је као ма ри ху а на или ин диј -
ска ко но пља, нај че шће се зло у по тре бља ва ју и кри јум ча ре на ме ђу на -
род ном пла ну.

Број 3–4/201110



Тр жи ште ка на би са је нај ве ће иле гал но свет ско тр жи ште опој не дро -
ге у сми слу ве ли ких по тен ци ја ла га је ња, мо гућ но сти ши ро ке про из вод ње
и број не по пу ла ци је кон зу ме на та. Ка на бис мо же да успе у ско ро сва ком
де лу све та, ка ко на ши ро ким по љи ма, та ко и на ма лом про сто ру. 

По ре де ћи га са дру гим опој ним дро га ма, као што су ко ка ин и хе ро -
ин, ка на бис се ла ко уз га ја и зах те ва са свим ма лу при пре му по сле же тве,
што узро ку је по ја ву на гла ше но де цен тра ли зо ва не кри ми нал не ак тив но -
сти. Исто вре ме но, с об зи ром да пло до ви ка на би са ла ко успе ва ју сву да у
све ту, мо ду си за њи хо во кри јум ча ре ње су из ра зи то ре ги о нал ног ка рак те -
ра у по ре ђе њу са дру гим опој ним дро га ма.

Биљ ка ка на би са је нај за сту пље ни ји об лик нар ко ти ка. Се вер на Аме -
ри ка пред ста вља нај ве ћи из вор за про из вод њу ове биљ ке, али и са мо стал -
но тр жи ште. Зна чај ни африч ки из во зни ци ка на би са су: Ле со то, Ма ла ви,
Ни ге ри ја, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка и Сва зи ленд; Ка на да и Мек си ко у
Се вер ној, а Ја мај ка и Ко лум би ја у Цен трал ној од но сно Ју жној Аме ри ци;
Ка зах стан и Кир ги стан у Цен трал ној Ази ји; Еги пат и Ли бан на Бли ском
Ис то ку; Ин ди ја у Ју жној, те Кам бо џа, Фи ли пи ни и Тај ланд у Ју го и сточ ној
Ази ји. По да ци о за пле ни биљ ке ка на би са го во ре о ре ги о нал ном ка рак те -
ру иле гал не тр го ви не ма ри ху а ном. 

Кри јум ча ре ње смо ле ка на би са, по зна ти је као ха шиш, под ра зу ме ва
дру га чи ји мо дус. Глав ни про из во ђа чи ове смо ле су Ма ро ко и Ав га ни стан,
па по том Ал ба ни ја, Ја мај ка, Ин ди ја, Иран, Ка зах стан, Кир ги стан и Не пал.
Обла сти за про из вод њу смо ле ка на би са су стрикт ни је од ре ђе не у све ту, у
по ре ђе њу са обла сти ма у ко ји ма је мо гу ће уз га ја ти биљ ку ка на би са. 

Упо тре ба ха ши ша је нај за сту пље ни ја у За пад ној и Сред њој Евро пи,
док је кон зу ми ра ње ин диј ске ко но пље ге о граф ски знат но ши ре по ста -
вље но.

Ру те за кри јум ча ре ње ха ши ша углав ном по ла зе од Ма ро ка и ју го за -
пад не Ази је и во де до др жа ва За пад не и Сред ње Евро пе, као и до дру гих
по тро шач ких зо на, али у знат но ма њем оби му.

Упр кос не ким тврд ња ма о ме ди цин ском зна ча ју пло до ва ка на би са и
ар гу ме на та за ле га ли зо ва ње ње го вог кон зу ми ра ња, ма ри ху а на и ха шиш
пре вас ход но у да на шњем све ту и да ље оста ју у иле гал ној зо ни у скла ду са
прав ним стан дар дом по ста вље ним Кон вен ци јом о опој ним дро га ма из
1961. го ди не, а при хо ди из не до зво ље не тр го ви не овим про дук ти ма ка на -
би са ко ри сте се у кри ми нал не свр хе.

Др жа ве чла ни це Ин тер по ла ула жу до след но на по ре у ан га жо ва њу
на ци о нал них ор га на кри вич ног го ње ња на су зби ја њу про из вод ње и кри -
јум ча ре ња ма ри ху а не и ха ши ша.
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У по ре ђе њу са дру гим опој ним дро га ма, кри јум ча ре ње ма ри ху а не и
да ље се пре те жно од ви ја уну тар ре ги о на, док су кри јум чар ски ка на ли ха -
ши ша ме ђу ре ги о нал ног, па и ин тер кон ти нен тал ног ка рак те ра.

При мет но је опа да ње ин тен зи те та упо тре бе ка на би са у Се вер ној
Аме ри ци и Оке а ни ји, као и у ве ли ком бро ју европ ских др жа ва, али и по -
раст кон зу ми ра ња ње го вих про ду ка та (ин диј ске ко но пље и ха ши ша) у Ју -
жној Аме ри ци, Афри ци и Ази ји.

Хе ро ин

При мар на про из вод ња опој не дро ге хе ро ин за сту пље на је у ре ги о ну:
Ју го за пад не Ази је (Ав га ни стан), Ју го и сточ не Ази је (Ми јан мар) и Ла тин -
ске Аме ри ке (Ко лум би ја и Мек си ко).

Про из вод ња хе ро и на у Ју го и сточ ној Ази ји (тзв. „Злат ни тро у гао”,
ко ји чи не Ми јан мар, Ла ос и Кам бо џа) зна чај но је опа ла, у по след њих пет
го ди на, као по сле ди ца не по вољ них усло ва га је ња ма ка и но ве по ли ти ке
уни шта ва ња по ља ма ка у овом ре ги о ну.

У ме ђу вре ме ну, про из вод ња хе ро и на у Ју го за пад ној Ази ји уве ћа на је
због чи ње ни це да се на те ри то ри ји Ав га ни ста на са да про из во ди пре ко 90
про це на та од укуп не про из вод ње опи ју ма у све ту. У Ав га ни стан ској про -
вин ци ји Хел манд про из во ди се нај ви ше опи ју ма, док за њом сле де на ред -
не ад ми ни стра тив не обла сти у овој др жа ви, по име ну: Ба дакхсхан, Балкх,
Кан да хар, Уру зган, Даy-кун ди и Фа рах. Нај ви ше опи ја та про из ве де них у
Ав га ни ста ну сво је од ре ди шно тр жи ште на ла зи у Ира ну, Па ки ста ну, су -
сед ним др жа ва ма Цен трал не Ази је. Ипак, За пад на Евро па и да ље за др -
жа ва при мат нај лу кра тив ни јег тр жи шта хе ро и на.

Две глав не ру те слу же за кри јум ча ре ње хе ро и на, и то: Бал кан ски
пут, ко ји во ди кроз Ју го и сточ ну Евро пу и Пут сви ле, ко ји во ди кроз Цен -
трал ну Ази ју. 

По ла зи ште Бал кан ске ру те чи ни Тур ска, у ко јој се ова опој на дро га
скла ди шти и ода кле се упу ћу је на тр жи шта у За пад ној, Сред њој и Ју го и -
сточ ној Евро пи. Бал кан ска ру та de fac to је по де ље на на три пот прав ца, и
то: ју жни, ко ји во ди кроз Тур ску, Грч ку, Ал ба ни ју и Ита ли ју; цен трал ни,
ко ји во ди кроз Тур ску, Бу гар ску, Ма ке до ни ју, Ср би ју, Цр ну Го ру, Бо сну и
Хер це го ви ну, Хр ват ску, Сло ве ни ју и Ита ли ју или Аустри ју и се вер ни, ко -
ји во ди из Тур ске, Бу гар ске и Ру му ни је до Аустри је, Ма ђар ске, Че шке,
Пољ ске или Не мач ке. Ве ли ке ко ли чи не хе ро и на на ме ње не су тр жи шти -
ма у Хо лан ди ји и Ве ли кој Бри та ни ји, та ко ђе.

Иако је Бал кан ски пут су штин ски ве зан за снаб де ва ње За пад не Евро -
пе хе ро и ном, кри јум ча ри из Ав га ни ста на и сред њо а зиј ских др жа ва кри -
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јум ча ре хе ро ин Пу тем сви ле у Ру си ју, бал тич ке др жа ве, Пољ ску, Укра ји -
ну, Че шку и дру ге де ло ве Евро пе. На Пу ту сви ле тран зит не др жа ве од
кључ ног зна ча ја су Та џи ки стан, Уз бе ки стан, Кир ги стан, Ка зах стан и
Турк ме ни стан.

Ис точ на Афри ка је та ко ђе по ста ла ва жна тач ка ула ска хе ро и на из
Ју го за пад не Ази је на тр жи шта опој не дро ге на ис то ку и ју гу африч ког
кон ти нен та. Ове обла сти снаб де ва ју хе ро и ном ор га ни зо ва не кри ми нал -
не гру пе из Ис точ не и За пад не Афри ке, као и ор га ни зо ва не кри ми нал -
не гру пе из Ин ди је и Па ки ста на, те у по след ње вре ме све ви ше и Ав га ни -
ста на. 

Ове ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе за кри јум ча ре ње хе ро и на ко ри -
сте ко мер ци јал ни ва зду шни са о бра ћај, а са му опој ну дро гу пре но се ку -
ри ри или се кри јум ча ри скри ве на као део те ре та, ко ји се пре во зи ва зду -
шним пу тем.

Го то во сав кван ти тет хе ро и на про из ве де ног у Мек си ку за вр ша ва на
тр жи шти ма у обла сти За пад не оба ле Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва,
док се хе ро ин про из ве ден у Ко лум би ји пла си ра на аме рич ку Ис точ ну
оба лу. Ко лум биј ски кри јум ча ри за на ве де ну кри ми нал ну ак тив ност ко -
ри сте ру те ко је до Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва во де кроз Ве не цу е лу,
Ар ген ти ну, Еква дор, Па на му и Мек си ко.

Ко ка ин

Кри јум ча ре ње опој не дро ге ко ка ин раз ви ја се у гло бал ну по ја ву, са
тен ден ци јом угро жа ва ња здра вља и без бед но сти ши ро ке свет ске по пу ла -
ци је. Не ка да је тр жи ште ко ка и на би ло по зи ци о ни ра но у Сје ди ње ним
Аме рич ким Др жа ва ма, док је са да по при ми ло ин тер кон ти нен тал не раз -
ме ре, јер је ко ка ин по стао до сту пан сву да у све ту.

Око 80 про це на та свет ске про из вод ње ко ка и на оства ру је се у Ко -
лум би ји, са ма њим про из вод ним ка па ци те ти ма у Пе руу и Бо ли ви ји.
При мар на тр жи шта ко ка и на на ла зе се у Се вер ној Аме ри ци и За пад ној
Евро пи. 

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и да ље пред ста вља ју нај ве ћег свет ског
кон зу мен та ове опој не дро ге. Ко ка ин се у Се вер ну Аме ри ку пре но си па -
ци фич ком по мор ском ру том кроз Мек си ко и Цен трал ну Аме ри ку или
пре ко Ис точ них Ка ри ба. 

Ме ђу на род не ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе ус по ста ви ле су ја ку
коп не ну мре жу у Чи леу, Ар ген ти ни, Ве не цу е ли и Бра зи лу, што је усло ви -
ло по раст кри ми нал них ак тив но сти, а по себ но ко руп ци је у ју жно а ме рич -
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ким др жа ва ма, али и по раст бро ја по пу ла ци је ко ка ин ских за ви сни ка на
овом кон ти нен ту.

Ко ка ин се у Евро пу кри јум ча ри пре ко Атлан ти ка, из Бра зи ла, Ве не -
цу е ле, Еква до ра, уз прет ход но ко ри шће ње коп не них кри јум чар ских рута
из ме ђу ових др жа ва, да би ње го ве нај број ни је ис по ру ке би ле ре а ли зо ва -
не у лу ка ма Шпа ни је, Хо лан ди је и Пор ту га ла, уз прет ход но тран зи ти ра -
ње Ис точ них Ка ри ба. 

Ве ли ка Бри та ни ја чи ни нај ве ће ко ка ин ско тр жи ште у Евро пи и пред -
ста вља кључ ну тран зит ну тач ку за кри јум ча ре ње ко ка и на у дру ге за пад -
но е вроп ске др жа ве, а по себ но у Шпа ни ју, Ита ли ју, Не мач ку, Фран цу ску
и Пор ту гал. 

У ме ђу вре ме ну, по ра сла је упо тре ба ко ка и на и у др жа ва ма Ис точ не
Евро пе, као и на Бал ка ну, о че му го во ре по ја ча не кри јум чар ске ак тив но -
сти ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па у тим де ло ви ма Евро пе, у ви ду
ан га жо ва ња ку ри ра од но сно пу тем тран скон ти нен тал них ис по ру ка ко ка -
и на.

Уочен је тренд ра ста по шиљ ки ко ка и на, уз њи хо во скла ди ште ње,
пре ко За пад не Афри ке и то по мор ским пу тем из Ју жне Аме ри ке пре ко
Гви не је Би сао, Гви не је, Оба ле Сло но ва че, Се не га ла, Ма ли ја и Си је ра Ле -
о неа, ода кле се да ље кри јум ча ри у За пад ну Евро пу пре ко Се вер не Афри -
ке и Ибе риј ског по лу о стр ва. 

Кри јум ча ри ко ка и на по че ли су са ко ри шће њем ове ру те, с об зи ром
на ма ле тех нич ке и екс перт ске ка па ци те те ор га на кри вич ног го ње ња за -
пад но а фрич ких др жа ва да кон тро ли шу из у зет но фре квен тан број ко ка -
ин ских ис по ру ка, ко је тран зи ти ра ју кроз лу ке у овом ре ги о ну. 

Кри јум ча ре ње ко ка и на ва зду шним пу тем по ста ло је уче ста ло у За -
пад ној Афри ци, с об зи ром на то да по сто је мо гућ но сти да у овој обла сти
ва зду хо пло ви ле то ви ма на ма лим ви си на ма мо гу да из бег ну де тек ци ју. 

По ред ово га, при мет но је и ан га жо ва ње ку ри ра на ко мер ци јал ним
ле то ви ма из за пад но а фрич ких др жа ва у Евро пу, а по себ но на ле то ви ма
ко ји из Ни ге ри је и Гви не је во де у Шпа ни ју, Ита ли ју и Хо лан ди ју, због че -
га су ове ре ла ци је ва зду шног са о бра ћа ја по ста ле не за о би ла зни де ло ви
ру те за кри јум ча ре ње и ди стри бу ци ју ко ка и на.

Син те тич ке дро ге и пре кур со ри

Про из вод ња и кри јум ча ре ње син те тич ких дро га као што су ам фе та -
ми ни, ме там фе та ми ни, пи лу ле ек ста зи ја и ЛСД пред ста вља ју гло бал ни
фе но мен, ко ји се не пре ста но ме ња. За раз ли ку од хе ро и на и ко ка и на,
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про из вод ња син те тич ких дро га ни је усло вље на од ре ђе ном зо ном за уз га -
ја ње осно ве за опој ну дро гу. 

Тај не ла бо ра то ри је у ко ји ма се ства ра син те тич ка дро га, мо гу се на -
ла зи ти би ло где у све ту, а нео п ход не хе миј ске суп стан це мо гу се ла ко
пре у сме ри ти из ле гал них то ко ва.

Не по сто ји ор га ни зо ва на кри ми нал на гру па или ре ги он у све ту ко ји
има ју мо но пол над про из вод њом и ди стри бу ци јом син те тич ких дро га, а
со фи сти ци ра ност тех но ло шких ка па ци те та ла бо ра то ри је ни је ви ше
пред у слов за њи хо ву про из вод њу, што за по сле ди цу има по раст бро ја
ова квих ла бо ра то ри ја.

Иле гал на тр го ви на син те тич ким дро га ма по ста ла је ви ше ди мен зи о -
нал на због до ступ но сти пре кур со ра и опре ме за про из вод њу ове вр сте
дро ге, без об зи ра на то да ли је она стан дар ди зо ва на или им про ви зо ва на
у тех нич ком сми слу. Све то сни жа ва кри те ри ју ме за про це ну вред но сти
го то вог про из во да и олак ша ва ње го ву ма сов ну про дук ци ју, уз по год ност
за кри јум ча ре ње.

Ин тер нет игра ве о ма зна чај ну мар ке тин шку уло гу, ко ја до при но си
још бр жем раз во ју мо ду са иле гал не тр го ви не и кри јум ча ре ња син те тич -
ких дро га.

Ве ли ки број ла бо ра то ри ја за про из вод њу син те тич ких дро га од ре ђу -
је стал ну про ме ну у на чи ни ма њи хо вог кри јум ча ре ња и раз лог за бри гу
ор га на за при ме ну за ко на свих др жа ва са да шњег све та.

За кљу чак

Ме ђу на род на кри ми на ли стич ка са рад ња сва ка ко је је дан од мо гу ћих
од го во ра на опа сност, ко ју по са вре ме ну ци ви ли за ци ју пред ста вља ју кри -
ми нал не ак тив но сти ве за не за про из вод њу, кри јум ча ре ње и ди стри бу ци -
ју опој них дро га. Ин тер пол сво јим ана ли тич ко-ин фор ма тич ким по тен -
ци ја ли ма до при но си про ак тив ном уоча ва њу ин тен зи те та прет њи
ова квих и дру гих вр ста ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та.

За крај, нео п ход но је на по ме ну ти да са вре ме на ме ђу на род на по ли -
циј ска са рад ња на нај бо љи мо гу ћи на чин оства ру је за јед нич ку те жњу
свих прак ти ча ра и те о ре ти ча ра у обла сти без бед но сти, да се ме ђу соб ном
раз ме ном са зна ња још ви ше очвр сну ви тал ни те ме љи са вре ме ног дру -
штва ра ди пу не за шти те пра ва и сло бо да ње го вих гра ђа на.
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Živojin Aleksić

Summary

The author focuses his attention in the article on the world trends of narcotics’ pheno-
menon considering its most dominant categories, smuggling routes and the other, in the
way of criminalistics, important aspects of the topical issue. The author’s focus is fra-
med by International Criminal Police Organization INTERPOL’s standards.
The article’s bases relate to introduction of qualitative determinants regarding worldwi-
de most presented kinds of illicit drugs and the other facts important to law enforce-
ment agencies, other subjects in the criminal procedure and the experts’ publicity, in
broad sense. 
The article has quoted actual trends in narcotics’ prevalence having highlighted recog-
nizing of the new circumstances according to the illicit drugs’ production and smuggling
i. e. international smuggling routes. The author compares the analyzed narcotics’ spe-
cies for the sake of stressing out their international availability, as well.
In the good manner, the theme is influenced by the review of the global international
relations and the social dimension of the states of source, transit and destination regar-
ding this threat to civilization and the real menace to mankind of the present time.
Key words: illicit drug, drug trafficking, cannabis, heroin, cocaine, synthetic drugs, pre-
cursors, international police cooperation, Interpol.
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Проф. др Ми ро слав Вр хов шек
про фе сор еме ри тус и на уч ни са вет ник

ШТА ЈОШ ТРЕ БА ЗНА ТИ О ОД У ЗИ МА њУ ИМО ВИ НЕ 
ПРО ИС ТЕ КЛЕ ИЗ КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА

Сажетак

Доношењем Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела (у даљем
тексту Закон) реализовани су постављени циљеви и то у два главна правца:
Први се огледа у чињеници да је, овом приликом, законодавац у потпуности
искористио пружену шансу која се огледа у усаглашавању решења питања
одузимања имовине проистекле из кривичног дела са решењима истоветног питања
у достигнутим европским  стандардима на овом плану, садржаним у одговарајућим
конвенцијама Европске Уније које је наша земља ратификовала од 2000. године па
све до данас. На основу закључака Европског самита одржаног у Тампереу из 1999.
године, посвећеног спречавању криминала, у 2000. години је Савет министара за
правду и унутрашње послове Европске уније усвојио Миленијумску стратегију за
превенцију и контролу организованог криминала. Стратегија садржи 39 подробних
препорука. Једна од њих упућује да је неопходно одузимање имовине стечене
криминалом, образлажући је тиме да стицање противправне финансијске користи
представља основни мотив за вршење најтежих кривичних дела. Приход од
незаконитих активности служи за финансирање нових криминалних активности и
врши се прање новца у циљу његовог уношења у легалне токове. Као основни
стратешки правци превенције су издвојени: хармонизација законодавства на плану
одузимања имовине проистекле из кривичног дела, узајамно признавање и
извршење казнених пресуда и координација казнених поступака када више држава
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имају надлежност да поступају у конкретном случају. Изнети стратешки правци су
реализовани одговарајућим решењима у Закону.
Други правац огледа се у томе што је законодавац у овом сасвим новом Закону,
посматрано са аспекта његове садржине, у великој мери успешно очувао нека од
основних уставних начела која се односе, пре свега, на мирно уживање приватне
својине, право на правично суђење и забрану ретроактивне примене Кривичног
законика, користећи се, притом, на одговарајући  и неопходан начин, достигнутим
стандардима у погледу примене ових начела у пракси Европског суда за људска
права.
Кључне речи: одузимање имовине проистекле из кривичног дела, организовани
криминал, корпоративни корупцијски криминал

Увод

За ко но да вац је при ли ком до но ше ња За ко на о од у зи ма њу имо вин ске
ко ри сти про ис те кле из кри вич ног де ла,1 го то во у 100% из но су у ње га
угра дио стан дар де ко ји су оп ште при хва ће ни у пра ву Европ ске уни је и
по је ди них зе ма ља чла ни ца у по гле ду од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти про -
ис те кле из кри вич ног де ла.

Ко руп ци ја као кри ми но ге на по ја ва, по го то во кор по ра тив но ко руп -
циј ски кри ми нал, али на ис тој рав ни и ор га ни зо ва ни кри ми нал, на ро чи -
то онај ко ји се раз ви ја на ме ђу на род ном пла ну, угро жа ва пр ва два од
укуп но че ти ри основ на зах те ва Европ ске уни је: ста бил ност еко но ми је и
ин сти ту ци ја, као и тр жи шни при вред ни си стем за сно ван на на че ли ма
ефи ка сно сти, за ко ни то сти и прав не си гур но сти за све при вред не, али и
дру ге ре ле вант не су бјек те.

Иде ја од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти про ис те кле из кри вич ног де ла
је по сле ди ца по ја ве об ли ка ор га ни зо ва ног кор по ра тив ног и ко руп циј -
ског кри ми на ла ко је се очи глед но, ка ко то до са да шња прак са код нас и у
све ту по ка зу је, не мо гу спре чи ти ис кљу чи во ка жња ва њем кри вич но од го -
вор них ли ца, ни ти са мо ка жња ва њем прав них ли ца, учи ни о ца кри вич них
де ла, већ да је нео п ход но пред у зе ти и по себ не ме ре од у зи ма ња имо ви не
про ис те кле из вр ше ња ових об ли ка кри вич них де ла. При том, ва ља има -
ти у ви ду чи ње ни цу да се спро во ђе њем у жи вот ове са свим но ве ме ре, у
од ре ђе ној ме ри де ро ги ра ју не ка од основ них на че ла кри вич ног, па и
кри вич но-про це сног пра ва, ко ја се огле да ју, пре све га, у пра ву на мир но
ужи ва ње при ват не сво ји не, пра ву на пра вич но су ђе ње, и за бра ни ре тро -
ак тив не при ме не кри вич ног за ко на, ко ја су на че ла пред ви ђе на у чл. 6. и

Број 3–4/201118
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сту пио на сна гу 4. но вем бра 2008. го ди не, са ро ком при ме не од пр вог мар та 2009. го ди не.



7. Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма2 и чл. 1. Про то ко ла број I на
на ве де ну Кон вен ци ју и да се на тај на чин отва ра ју без број на пи та ња ре -
де фи ни са ња на ве де них на че ла.

На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је, зна чи, усва ја њем За ко на
при хва ти ла ста но ви шта из не та у на шој и стра ној прав ној ли те ра ту ри, а
на ро чи то ста во ве Европ ског су да за људ ска пра ва, ко ји су већ за у зе ти у
до са да до не тим пре су да ма тог су да, при ли ком ре ша ва ња, из ме ђу оста -
лог и пи та ња од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти про ис те кле из кри вич ног
де ла.

Та ко је по пи та њу при ме не на че ла мир ног ужи ва ња при ват не сво ји -
не Европ ски суд за љу ска пра ва у ве ћем бро ју сво јих од лу ка за у зео став
да кон фи ска ци ја имо ви не слу жи оп штем ин те ре су ко ји се огле да у спре -
ча ва њу упо тре бе од ре ђе не имо ви не за вр ше ње ор га ни зо ва ног кри ми на -
ла на ште ту дру штва и да у том сми слу и пред ста вља ефи ка сно и нео п -
ход но сред ство у спре ча ва њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, што зна чи да је
ње на при ме на сра змер на по ста вље ном ци љу у по гле ду при ме не на че ла
ко је се огле да у пра ву на пра вич но су ђе ње. Европ ски суд за љу ска пра -
ва сма тра да по сто ја ње прав них и чи ње нич них прет по став ки на ко ји ма
се за сни ва од лу ка о од у зи ма њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла
ни је у су прот но сти са прет по став ком не ви но сти са др жа ном у чла ну 6.
по ме ну те Кон вен ци је јер иста, у прин ци пу, не за бра њу је прав не или чи -
ње нич не прет по став ке, али при том оба ве зу је др жа ве уго вор ни це да, у
обла сти кри вич ног пра ва, не пре ђу од ре ђе ни праг, то јест да по ме ну те
прет по став ке сме сте уну тар ра зум них огра ни че ња, во де ћи ра чу на о
озбиљ но сти уло га и очу ва њу пра ва на од бра ну.
У по гле ду на че ла за бра не ре тро ак тив не при ме не кри вич ног за ко на

Европ ски суд за људ ска пра ва је на осно ву ве ћег бро ја кри те ри ју ма за у -
зео став да кон фи ска ци ја имо ви не мо же по при ми ти од ре ђе на обе леж ја
ко ја ука зу ју на ње ну ка зне ну при ме ну и да је, сто га, при ли ком од лу чи ва -
ња да ли се за бра на ре тро ак тив но сти мо же при ме ни ти на од лу ку о од у -
зи ма њу имо ви не сте че не кри ми на лом, нео п ход но утвр ди ти да ли је реч
о ме ри пре вен тив ног или ка зне ног ка рак те ра, с тим да се окри вље ном,
упра во за то, мо ра пру жи ти при ли ка да до ка же да од ре ђе на имо ви на, ко -
ју по се ду је, не по ти че од из вр ше ња кри вич ног де ла, од но сно да је исту
сте као на за ко ном пред ви ђе ни на чин. Из из не тог би се мо гао из ву ћи
осно ван за кљу чак да трај но од у зи ма ње имо ви не про ис те кле из кри вич -
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2 На ша зе мља је усво ји ла Кон вен ци ју у пи та њу, до но ше њем За ко на о ра ти фи ка ци ји
Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да и до дат них про то ко -
ла „Сл. лист СЦГ, број 9/03” 



ног де ла не гу би, чи ње ни цом да иста об у хва та це ло куп ну имо ви ну вла -
сни ка, ка рак тер sui ge ne ris ме ре ко ја се од ли ку је ре сто ра тив ном при ро -
дом.

Из не то по сту па ње за ко но дав ца је у пот пу ном скла ду са ак тив но сти -
ма ко је се од ви ја ју на уни вер зал ном пла ну кроз мно го број не кон вен ци -
је као што су Кон вен ци ја о пра њу, тра же њу, за пле ни и кон фи ска ци ји
при хо да сте че них кри ми на лом ко ја је до не та 8. но вем бра 1990. го ди не у
Стра збу ру, за тим Кри вич но прав не кон вен ци је о ко руп ци ји ко ја је до не -
та 27. 01. 1999. го ди не, та ко ђе у Стра збу ру, Ме ђу на род не кон вен ци је о
су зби ја њу фи нан си ра ња те ро ри зма ко ја је до не та 09. 12. 1999. го ди не,
Кон вен ци је Ује ди ње них на ро да про тив тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва -
ног кри ми на ла и до дат не про то ко ле усво је не у Па лер му де цем бра 2000.
го ди не и Кон вен ци ју Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је ко ја је до не та
у њу јор ку 31. ок то бра 2003. го ди не.

При том ва ља има ти у ви ду и сле де ће до ку мен те:
Гло бал ни про грам Ује ди ње них на ци ја за бор бу про тив пра ња нов ца

(Беч, 2009. го ди на).
Спре ча ва ње и кон тро ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла – Стра те ги ја

Европ ске уни је за по че так но вог ми ле ни ју ма (OJEC C-124, мај 2000. го -
ди не.

Ди рек ти ве и пре по ру ке Европ ске уни је, Са ве та Евро пе, FATF-а (Ме -
ђу на род на рад на гру па зе ма ља Г7 за фи нан сиј ску ак ци ју – је ди ни ца за
бор бу про тив фи нан сиј ских кри вич них де ла, осно ва на 1989. го ди не у
Па ри зу) и ње не под гру пе – Ко ми те та екс пе ра та за ева лу а ци ју ме ра за
спре ча ва ње пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма Са ве та Евро пе.
MONEYVAL-а.

Кри вич но-прав ни мо дел од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти 
про ис те кле из кри вич ног де ла

Из на ве де ног из ла га ња про из ла зи осно ван за кљу чак да су и у Европ -
ском (Кон ти нен тал ном) и у ан гло сак сон ском пра ву оп ште при хва ће ни
стан дар ди пре ма ко ји ма се од учи ни ла ца од ре ђе них кри вич них де ла мо -
же од у зе ти имо ви на ко ја је из њи хо вог из вр ше ња про ис те кла. У чла ну 2.
За ко на о од у зи ма њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла (у да љем
тек сту За кон) су на бро ја на сва кри вич на де ла на ко ја се За кон мо же при -
ме ни ти, са по себ ним на по ме на ма да се исти при ме њу је и на кри вич на
де ла про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме ђу на род ним пра -
вом (рат ни зло чин). На овај на чин је за ко но да вац ис пу нио стан дард
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пред ви ђен у Кон вен ци ји Са ве та Евро пе о пра њу, от кри ва њу, кон фи ска ци -
ји и од у зи ма њу имо вин ске ко ри сти при ба вље не кри вич ним де лом и о
фи нан си ра њу те ро ри зма3 и у до дат ку овој Кон вен ци ји.

По зна та су у ра зним др жа ва ма са ве та раз ли чи та за кон ска ре ше ња по
пи та њу стан дар да од у зи ма ња имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла.
Пре ма пр вом мо де лу имо ви на се мо же од у зе ти је ди но у слу ча ју да окри -
вље ни бу де и осу ђен за не ко од пред ви ђе них кри вич них де ла. Ова кав мо -
дел је углав ном при хва ће ну у кон ти нен тал ном пра ву. Пре ма дру гом мо -
де лу имо ви на се мо же од у зе ти не за ви сно од то га да ли је осу ђе но не ко
ли це. Ова кав мо дел је за сту пљен у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма,
где је суд ска прак са раз ра ди ла си стем гра ђан ско-прав не кон фи ска ци је,
ко ји се за сни ва на прин ци пу оправ да ног раз ло га. У ова квим слу ча је ви ма
гра ђан ско пра во кон фи ска ци је, исто ни је усло вље но пред у зи ма њем оп -
ту жног ак та про тив окри вље ног ли ца. Вла да је ду жна да по кре не од го ва -
ра ју ћи гра ђан ски по сту пак на кон иден ти фи ко ва ња од ре ђе не имо ви не и
прет по ста вље ног сте пе на ве ће ве ро ват но ће, да је и иста у ве зи са кри вич -
ним де лом.

Уко ли ко вла да са успе хом пре зен ти ра зах те ва ну пре те жност до ка за,
од но сно „урав но те же ну ве ро ват но ћу” да имо ви на по ти че из кри ми нал не
де лат но сти, те рет од у зи ма ња пре ла зи, пре све га, на вла снич ке имо ви не,
али и на дру ге др жа о це исте без до ка за ног прав ног осно ва.4

Иден ти чан гра ђан ско-прав ни мо дел од у зи ма ња не за ко ни то сте че не
имо ви не је ре гу ли сан и у Ка на ди и Ре пу бли ци Ир ској и има тен ден ци ју
ши ре ња и у зе мље кон ти нен тал ног пра ва.

И на кра ју, тре ћи мо дел је за сту пљен у др жа ва ма са мешо ви тим
систе мом, ка кав је слу чај, ре ци мо, у САД, с об зи ром на то да је та ко по -
ред гра ђан ско-прав ног од у зи ма ња, по зна ти кри вич но-прав ни (Criminal
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3 Кон вен ци ја је до не та на за се да њу Од бо ра ми ни ста ра Са ве та Евро пе у Вар ша ви 16.
ма ја 2005. го ди не и ту су на ве де на сле де ћа кри вич на де ла: уче ство ва ње у ор га ни зо ва ној
кри ми нал ној гру пи и у из ну ђи ва њу, те ро ри зам, укљу чу ју ћи фи нан си ра ње те ро ри зма;
тр го ви на љу ди ма и кри јум ча ре ње ми гра на та; пол но ис ко ри шћа ва ње, укљу чу ју ћи пол но
ис ко ри шћа ва ње де це; не до зво ље на тр го ви на иле гал ном дро гом; не до зво ље на тр го ви на
оруж јем; не до зво ље на тр го ви на укра де ном и дру гом ро бом; ко руп ци ја и под ми ћи ва ње;
пре ва ра; фал си фи ко ва ње нов ца; фал си фи ко ва ње ин ду стриј ских пред ме та и про да ва ње
та квих пред ме та; кри вич на де ла про тив жи вот не сре ди не; убој ство, те шка те ле сна по вре -
да; кид на по ва ње, про тив прав но од у зи ма ње сло бо де и узи ма ња та о ца; раз бој ни штво или
кра ђа; кри јум ча ре ње; из ну ђи ва ње; фал си фи ко ва ње; пи рат ство, тр го ва ње уну тар њим ин -
фор ма ци ја ма и тр го вин ска ма ни пу ла ци ја.

4 Ели за бе та Иви ће вић, О прав ној при ро ди ин сти ту та од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти
сте че не ка зне ним де лом у по ред бе ном и хр ват ском пра ву, Збор ник Прав ног фа кул те та у
За гре бу, бр. 3–4/2004, стр. 698.



forfeiture) мо дел ко ји се огле да у ме ри од у зи ма ња имо ви не ко ји из ри че
суд у кри вич ном по ступ ку у слу ча је ви ма: пра вље ња, рас ту ра ња дро ге,
пра ње нов ца, ре ке ти ра ње и зло у по тре бе де це, у ком слу ча ју се мо ра до -
ка за ти да та имо ви на про ис ти че из не ког од на ве де них де ли ка та или је у
ве зи с њим, што зна чи да је ов де по тре бан ви ши стан дард „ван сва ке ра -
зум не сум ње”.

У окви ри ма три при ка за на основ на мо де ла од у зи ма ња имо ви не про -
ис те кле из кри вич ног де ла сре ћу се слич на ре ше ња и у мно гим др жа ва -
ма све та, па ће мо не ке од њих бли же при ка за ти.

Та ко је у Кри вич ном за ко ну Ен гле ске (Proseeds of Crime Акт из 2002.
го ди не /PCA/) пред ви ђе на мо гућ ност од у зи ма ња имо ви не за ко ју се мо же
прет по ста ви ти да је при ба вље на из вр ше њем кри вич них де ла, уко ли ко
окри вље ни има кри ми нал ни жи вот ни стил (criminal lifestyle). За ко ном је
утвр ђен пе ри од од шест го ди на пре из вр ше ња кри вич ног де ла за ко ји се мо -
ра прет по ста ви ти да је имо ви на при ба вље на из вр ше њем кри вич них де ла. 

У Кри вич ном за ко ну Аустри је за мо гућ ност про ши ре ног од у зи ма ња
имо вин ске ко ри сти ту жи о цу је по треб но да до ка же вре мен ску по ве за -
ност при ба вља ња имо вин ске ко ри сти са из вр ше ним кри вич ним де лом
ко је се сма тра зло чи ном (Verbrechen) и исто вре ме но учи ни осно ва ним
прет по став ку кри ми нал ног по ре кла имо ви не, на кон че га се те рет до ка -
зи ва ња за ко ни тог при ба вља ња имо ви не пре ба цу је на окри вље ног (па ра -
граф 20 (2). Аустриј ског (STGB).

Кри вич ним за ко ном Не мач ке (пар. d. STGB) пред ви ђе на је мо гућ -
ност про ши ре ног од у зи ма ња имо ви не под усло вом да пре су дом из вр ше -
ње кри вич ног де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла и окол но сти из вр ше ња
оправ да ва ју прет по став ку и ако ни је мо гу ће до ка за ти по сто ја ње тих кри -
вич них де ла и за ко ни тост при ба вља ња имо ви не.

Пре ма Ита ли јан ском мо де лу, уко ли ко ту жи лац утвр ди по сто ја ње не -
сра зме ре из ме ђу при хо да и имо ви не по кре ће гра ђан ско-прав ни по сту -
пак од у зи ма ња имо ви не пред над ле жним су дом. По што је та ко по сту пак
по кре нут суд по зи ва осум њи че ног и пре ба цу је те рет до ка зи ва ња на ње га
у по гле ду по сто ја ња раз ли ке из ме ђу при хо да и имо ви не, од но сно да до -
ка же по ре кло сво је имо ви не. Ка да осум њи че ни не мо же да до ка же за ко -
ни тост по ре кла, имо ви на му се од у зи ма и по ста је др жав на имо ви на.

Из не та ре ше ња су у скла ду са прав ним осно вом за про ши ре но од у зи -
ма ње ка ко је исти по пр ви пут био угра ђен у Кон вен ци ју УН про тив тран -
сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла од 15. ја ну а ра 2000. го ди не.
Исти основ је са др жан и у Кон вен ци ји УН про тив ко руп ци је, од 31. сеп -
тем бра 2003. го ди не (члан 31.8).
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У пре по ру ци (2000) 11 Од бо ра ми ни ста ра Ве ћа Евро пе о во де ћим на -
че ли ма се пре по ру чу је да се у на ци о нал ним за ко но дав стви ма уве де и ре -
дук ци ја до ка зног стан дар да, на ни воу ра зум не сум ње, при до ка зи ва њу
не за ко ни тог по ре кла имо ви не ко ја по ти че из ор га ни зо ва ног кри ми на ла.

Оквир на од лу ка Ве ћа Евро пе од 24. фе бру а ра 2005. го ди не о од у зи -
ма њу при хо да, сред ста ва и имо ви не по ве за ним са кри вич ним де лом
пред ви ђа мо гућ ност од у зи ма ња имо вин ске ко ри сти (extended powers of
confiscation) (члан 3) за слу ча је ве кри ми на ла и те ро ри зма.

Из свих пре зен ти ра них ака та про из ла зи за кљу чак да про ши ре но од -
у зи ма ње имо ви не пред ста вља ре дук ци ју до ка за ног стан дар да ко ји се
при ме њу је при утвр ђи ва њу не за ко ни тог по ре кла имо ви не, те ин вер зи ју
или по де лу те ре та до ка зи ва ња не за ко ни тог по ре кла имо ви не из ме ђу ту -
жи о ца и окри вље ног.5

Чи ни се да за про ши ре но од у зи ма ње имо ви не у упо ред ном за ко но -
дав ству по сто ји је дин ствен стан дард: оправ да не прет по став ке да од ре ђе -
на имо ви на по ти че из кри ми нал них ак тив но сти.6

С об зи ром на то да ме ђу на род ни стан дард за уво ђе ње про ши ре ног од -
у зи ма ња имо ви не очи глед но ни је спо ран – по ста вља се пи та ње да ли је ова
мо гућ ност у скла ду са на че ли ма до ма ћег пра ва и при ро дом суд ског кри -
вич ног по ступ ка, ка ко то пред ви ђа Кон вен ци ја УН из 2000. го ди не? Пре
све га, да ли прет по став ка не ви но сти, на ко јој се те ме љи до ма ће кри вич но
за ко но дав ство преноси ин вер зи ју те ре та са ту жи о ца на окри вље ног?

Раз ли чи ти су од го во ри у те о ри ји и суд ској прак си. Из но се се ста во -
ви да је од у зи ма ње имо вин ске ко ри сти мо гу ће са мо у слу ча ју до ка за не
кри ви це окри вље ног за од ре ђе но кри вич но де ло, што је у скла ду са оп -
штим прин ци пом не ви но сти, угра ђе ним у од ред бу чла на 3. Кри вич ног
за ко ни ка, пре ма ко јој се ка зна и ме ре упо зо ре ња мо гу из ре ћи са мо учи -
ни о цу ко ји је крив за учи ње но кри вич но де ло. Дру го, из ра же ни став сма -
тра да се пре зумп ци ја не ви но сти од но си са мо на глав но де ло и кри ви цу
оп ту же ног, а не и на од у зи ма ње имо вин ске ко ри сти као по себ ну вр сту
по ступ ка ко ји се по ја вљу је као ад хе зи о ни, у од но су на глав ни кри вич ни
по сту пак.

С об зи ром на чи ње ни цу да је прин цип не ви но сти угра ђен и у од ред бу
чла на 6.2. Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма, у ра ду ће мо се освр -
ну ти и на прак су Европ ског су да за људ ска пра ва по овом спор ном пи та њу,
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5 Ели за бе та Иви ће вић Ка рас, Ка зне но прав но од у зи ма ње имо вин ске ко ри сти, Хр ват -
ски ље то пис за ка зне но пра во и прак су, бр. 2/07, стр. 683. 

6 Бран ко Пе рић, Про ши ре но од у зи ма ње имо вин ске ко ри сти у кри вич ном по ступ ку,
Прав на ри јеч, Ба ња Лу ка , бр. 19/09, стр. 366.



ка ко би смо по том мо гли ана ли зи ра ти исто пи та ње и у За ко ну о од у зи ма -
њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла (у да љем тек сту За ко на).

По по ста вље ном, спор ном пи та њу Европ ски суд за људ ска пра ва је до -
нео ве ћи број од лу ка, као као што су слу ча је ви: Sabioku, Phon Hong и Ra-
dio France про тив Фран цу ске и Phillips про тив Ује ди ње ног Кра љев ства.7

У овом ра ду ће мо ана ли зи ра ти јед ну од нај но ви јих од лу ка Европ ског
су да за људ ска пра ва, пре су ду у слу ча ју Греј сон и Бер ном про тив Ује ди -
ње ног Кра љев ства од 23. 9. 2008. го ди не.8

Кон крет но пи та ње ко је је ов де раз ма тра но од но си ло се на то у ко јој
је ме ри пра вич но да се на оп ту же не, оног тре нут ка ка да је до ка за но да су
не ко ду же вре ме уче ство ва ли у лу кра тив ним кри ми нал ним ак тив но сти -
ма, пре ба ци те рет до ка зи ва ња у том сми слу да су ду жни да пру же ве ро -
до стој ни из ве штај о сво јој фи нан сиј ској си ту а ци ји. 

Кри вич но-прав ни си сте ми обич но по ку ша ва ју да одво је и оду зму
про фит од кри вич ног де ла. Ме ђу тим овај про цес се не од ви ја без има -
нент них про бле ма, по себ но он да ка да се по ста ви пи та ње до ка зи ва ња и
из вр ше ња. Овом пре су дом при зна је се да из да ва ње на ло га за кон фи ска -
ци ју сход но ен гле ском пра ву мо же би ти про бле ма тич но, бу ду ћи да за ви -
си од из вла че ња ко ри сти из прет ход ног кри ми нал ног по на ша ња за ко је
оп ту же ни не мо ра ну жно би ти и осу ђен. За то је суд од лу чио да у сво је
раз ма тра ње оп ште по став ке о пра вич ном су ђе њу из чла на 6. став 1. укљу -
чи и пра во на прет по став ку не ви но сти. Ме ђу тим прет по став ка не ви но сти
ни је ап со лут на, бу ду ћи да чи ње нич не и прав не прет по став ке функ ци о -
ни шу у сва ком кри вич но прав ном си сте му. Оне ни су на чел но за бра ње не,
до кле год се др жа ва за др жа ва у окви ру ра зум них гра ни ца.

У овом слу ча ју, Суд је за кљу чио да ни је не пра вич но тра жи ти од пре -
про да ва ца нар ко ти ка да под не су из ве штај о нов цу за ко ји је ту жи ла штво
до ка за ло да је био у њи хо вом по се ду – је ди но су под но си о ци пред став ки
мо гли има ти та са зна ња и не би им уоп ште би ло те шко да ис пу не тај зах -
тев и под не су овај те рет до ка зи ва ња, да су са мо њи хо ви из ве шта ји о фи -
нан сиј ској си ту а ци ји би ли за и ста исти ни ти.

Из свих на ве де них пре су да Европ ског су да за људ ска пра ва про из ла -
зи ја сан став: чи ње нич не и прав не прет по став ке ни су про тив не прет по -
став ци не ви но сти оп ту же ног, под усло вом да оп ту же ни има мо гућ ност
до ка за ти су прот но прет по став ци и ако су за јам че на пра ва од бра не.9
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Пре ба ци ва ње те ре та до ка зи ва ња о по ре клу имо ви не у За кон

Уво ђе ње оп ште при хва ће ног стан дар да у ме ђу на род ном пра ву о пре -
ба ци ва њу те ре та до ка зи ва ња на учи ни о ца кри вич ног де ла, у За ко ну пред -
ста вља, са дру ге стра не по сма тра но, сла бље ње прет по став ке не ви но сти у
це ло куп ном на шем кри вич ном пра ву.

Пре ба ци ва ње те ре та до ка зи ва ња и пра ви ла, утвр ђе ни су у чла ну 33.
став 2. и 3. на сле де ћи на чин:

Ако је зах тев усме рен на имо ви ну осу ђе ног, од но сно све до ка са рад -
ни ка, јав ни ту жи лац из но си до ка зе о имо ви ни ко ју осу ђе ни, од но сно све -
док са рад ник по се ду је, о ње го вим за ко ни тим при хо ди ма и окол но сти ма
ко је ука зу ју на по сто ја ње очи глед не не сра зме ре из ме ђу имо ви не и за ко -
ни тих при хо да. На кон то га осу ђе ни, од но сно све док са рад ник и ње гов
пу но моћ ник оспо ра ва ју на во де јав ног ту жи о ца.

Уко ли ко је зах тев усме рен на имо ви ну прав ног след бе ни ка или тре -
ћег ли ца, јав ни ту жи лац из но си до ка зе да је прав ни след бе ник на сле дио
имо ви ну про ис те клу из кри вич ног де ла, од но сно да је имо ви на пре не -
та на тре ће ли це без на кна де или уз на кна ду ко ја очи глед но не од го ва -
ра ствар ној вред но сти, у ци љу осу је ће ња од у зи ма ња. На кон то га прав -
ни след бе ник или тре ће ли це и ње гов пу но моћ ник оспо ра ва ју на во де
ту жи о ца.

Ци ти ра но ре ше ње је у пот пу ном скла ду са од ред бом чла на 31. став 8.
Кон вен ци је Са ве та Евро пе о пра њу нов ца, про на ла же њу, при вре ме ном
од у зи ма њу и од у зи ма њу при хо да сте че ног кри вич ним де лом из 1990.
го ди не, ко ја оста вља про стор др жа ва ма пот пи сни ца ма Кон вен ци је да у
сво јим за ко но дав стви ма уре де исто вет ну ма те ри ју и при том омо гу ће да
учи ни лац не ког од кри вич них де ла у пи та њу тре ба да до ка же за ко ни то
по ре кло имо ви не сте че но кри ми на лом.

Зна чи да те рет до ка зи ва ња пре ба цу је са ту жи о ца на окри вље ног ко -
ји тре ба да до ка же за ко ни тост сти ца ња сво је имо ви не (при ме на на че ла
обр ну тог до ка зи ва ња – reversat of proof). Исти овај стан дард угра ђен је и
у чла ну 12. став 7. Кон вен ци је УН о бор би про тив тран сна ци о нал ног ор -
га ни зо ва ног кри ми на ла из 2000. го ди не (Па лер мо кон вен ци ја), и у чла -
ну 5. став 4. Кон вен ци је УН про тив не за ко ни тог про ме та опој ним дро га -
ма и пси хо троп ним суп стан ца ма из 1988. го ди не (Беч ка кон вен ци ја).
Од ред бе слич не из не тим на ла зи мо и у чла ну 3. став 4. Кон вен ци је Са ве -
та Евро пе о пра њу нов ца, про на ла же њу и при вре ме ном од у зи ма њу при -
хо да сте че ним кри вич ним де лом и фи нан си ра њу те ро ри зма из 2005. го -
ди не и у Ак ци о ном пла ну Са ве та Евро пе: Спре ча ва ње и кон тро ла
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ор га ни зо ва ног кри ми на ла, у чла ну 31. став 8. Кон вен ци је УН про тив ко -
руп ци је из 2003. го ди не, и у чла ну 3. став 4. Вар шав ске кон вен ци је из
2005. го ди не.

У За ко ну је, зна чи, утвр ђе на за кон ска обо ри ва прет по став ка ко ја
про ис ти че из пра во сна жне пре су де за не ко од кри вич них де ла утвр ђе них
у чла ну 2. За ко на. На исто ве тан на чин је ово пи та ње ре гу ли са но и у чла -
ну 24. За ко на ко јим се ре гу ли ше при вре ме но од у зи ма ње имо ви не.

Осу да за не ко од кри вич них де ла про пи са них чла ном 2. За ко на не
зна чи да имо ви на про ис ти че баш из тог кри вич ног де ла, већ ње но по сто -
ја ње пред ста вља за кон ску прет по став ку о кри ми нал ном по ре клу имо ви -
не, тј. да она по ти че од из вр ше ња би ло ког кри вич ног де ла, чи је по сту -
па ње не мо ра би ти до ка за но. Ти ме је отво рен пут ефи ка сни јој бор би
про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ко руп ци је и дру гих те шких кри вич -
них де ла10. 

Ве о ма је бит но да За кон пред ви ђа и стан дард оп ште при хва ћен у на -
ве де ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма, да и у слу ча ју ка да је кри ми нал на
до бит пре тво ре на де ли мич но или у це ли ни у не ку дру гу имо ви ну, да и та -
ква имо ви на под ле же за мр за ва њу и кон фи ска ци ји. То ће ва жи ти и у си -
ту а ци ји ка да је имо ви на кри ми нал ног по ре кла по ме ша на са за ко ни то
сте че ном имо ви ном. Она ће би ти под ло жна кон фи ска ци ји до про це ње -
не вред но сти по ме ша них сред ста ва кри ми нал ног по ре кла. Исто вре ме но
ва жи и за при хо де или дру ге ко ри сти про и за шле из кри ми нал них до би -
ти, имо ви ну у ко ју је она пре тво ре на или имо ви ну са ко јом је до бит по -
ме ша на11.

У слу ча ју пре но ше ња имо вин ске ко ри сти са учи ни о ца кри вич ног де -
ла на не ко дру го ли це, мо же се и та да иста од у зе ти од тих дру гих ли ца, уз
по сто ја ње усло ва да је иста пре не се на на дру го ли це без на кна де или уз
на кна ду ко ја не од го ва ра ње ној ствар ној вред но сти.

Дру ги услов је да су ли ца на ко ја је пре не се на имо ви на зна ла или мо -
гла зна ти да је имо ви на при ба вље на из вр ше њем кри вич ног де ла.

До ка зни стан дар ди

У до са да по зна тим кон вен ци ја ма ко је ре гу ли шу ма те ри ју о од у зи ма -
њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла ни су по себ но ре гу ли са ни до -

Број 3–4/201126

10 Не вен ка Ва жић, op. cit., стр. 100.
11 Го ран Илић, Бо жи дар Ба но вић, Ме ђу на род ни стан дар ди од у зи ма ња имо ви не сте -

че не кри ми на лом и до ма ће за ко но дав ство, Прав на ри јеч, Ба ња Лу ка 2007. стр. 313.



ка зни стан дар ди на осно ву ко јих би се вр ши ло ово од у зи ма ње. Тре ба, ме -
ђу тим, има ти у ви ду да се пре по ру ка ма и кри те ри ју ми ма MONEYVAL-а12

ко ји има сна гу ме ђу на род ног стан дар да при ме њи вог у зе мља ма чла ни ца -
ма MONEYVAL-а, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја, пре по ру чу је гра ђан ски стан -
дард до ка зи ва ња тзв. Пре те жног до ка за ко ји је ни жи до ка зни стан дард од
оног нео п ход ног за до ка зи ва ње кри ви це, ко ја пре ма од ред ба ма чла на
18. став 2. КП, За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку мо ра би ти до ка за на до -
ка зним стан дар дом „пот пу не из ве сно сти”.

За ко но да вац се ни је ба вио по треб ним ни во ом до ка за за утвр ђи ва ње
да имо ви на ко ја је пред мет од у зи ма ња, про ис ти че из кри вич ног де ла, тј.
да ли ће се при ме њи ва ти гра ђан ски или кри вич ни стан дард, већ је то
очи глед но пре пу ште но суд ској прак си, ко ји ће у прак тич ној при ме ни
за ко на има ти де ли ка тан за да так да на ђе ба ланс из ме ђу пре по ру че не
при ме не гра ђан ског стан дар да до ка зи ва ња с јед не стра не и из бе га ва ња
ри зи ка од на ру ша ва ња прин ци па пра вич но сти, на че му се на ро чи то ин -
си сти ра у од лу ка ма Европ ског су да за људ ска пра ва ка да ре ша ва о пред -
став ка ма због кр ше ња људ ских пра ва ве за них за од у зи ма ње имо ви не
про ис те кле из кри вич ног де ла 13.

Ам не сти ја из ве сне имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла

Од лу ком чла на 28. став 1. За ко на је утвр ђе но: „На кон сту па ња оп ту -
жни це на прав ну сна гу, а нај ка сни је у ро ку од го ди ну да на по пра во сна -
жном окон ча њу кри вич ног по ступ ка јав ни ту жи лац под но си зах тев за
трај но од у зи ма ње имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла.” Про из ла зи
осно ван за кљу чак да је ова квим ре гу ли са њем за ко но да вац при хва тио
кри вич но-прав ни мо дел од у зи ма ња не ле гал но сте че не имо ви не.

У прав ној те о ри ји је већ ис так ну то пра вил но ста но ви ште да је ре гу -
ли са ње спор ног пи та ња утвр ђе ним у од ред би чла на 28. став 1. За ко на, за -
ко но да вац увео ам не сти ју на из ве сну не за ко ни то сте че ну имо ви ну и учи -
ни о це – вла сни ке, иако то За кон Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске
о од у зи ма њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла (ко ји су ско ро иден -
тич ни, За кон Ре пу бли ке Срп ске ра ђен је по узо ру на За кон Ре пу бли ке
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гру па зе ма ља Г7 за фи нан сиј ску ак ци ју – је ди ни ца за бор бу про тив фи нан сиј ских кри -
вичних де ла, осно ва на 1988. го ди не у Па ри зу) и ње не под гру пе – Ко ми те та екс пе ра та за
ева лу а ци ју ме ре за спре ча ва ње пра ња нов ца и фи нан си ра ње те ро ри зма Са ве та Евро пе –
MO NEYVAL-а.

13 Не вен ка Ва жић, op. cit., стр. 100.



Ср би је) де цид но не пред ви ђа ју. И у јед ном и у дру гом слу ча ју за ко но да -
вац је увео ам не сти ју „на ма ла вра та“14 .

Пред ви ђе ни рок од го ди ну да на од по ди за ња оп ту жни це у ко ме јав -
ни ту жи лац мо же под не ти зах тев за трај но од у зи ма ње имо ви не про ис те -
кле из кри вич ног де ла, ни је пред ви ђен ни у јед ној ме ђу на род ној кон вен -
ци ји, ни ти у би ло ком дру гом ре ле вант ном до ку мен ту. Оп ште је по зна та
чи ње ни ца да је и пре сту па ња на сна гу За ко на о од у зи ма њу имо ви не
про ис те кле из кри вич ног де ла 15, број пра во сна жних пре су да у кри вич -
ним пред ме ти ма у ко ји ма је из ре че на ме ра од у зи ма ња про тив прав но
сте че не имо вин ске ко ри сти, на осно ву кри вич ног за ко на, од но сно Кри -
вич ног за ко ни ка, и За ко на, од но сно За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку. У
мно ги ма од тих слу ча је ва имо вин ска ко рист ни је од у зе та, по под не тим
пред ло зи ма за из вр ше ње, јер осу ђе на ли ца ни су има ла ни по крет ну, ни
не по крет ну имо ви ну на ко јој би се мо гло про ве сти из вр ше ње. Ка ко су у
ме ђу вре ме ну сту пи ли на сна гу на ве де ни за ко ни о од у зи ма њу имо ви не
сте че не, од но сно про ис те кле из кри вич ног де ла, про ши ре но од у зи ма ње
имо ви не и дру ге ре ле вант не од ред бе за ко на не мо гу се при ме њи ва ти на
ове пред ме те, јер је у ме ђу вре ме ну на сту пи ла за ста ре лост, осим у слу ча -
ју да та ли ца бу ду осу ђе на за не ка но ва кри вич на де ла у скла ду са За ко -
ном о од у зи ма њу имо ви не.

С дру ге стра не по сма тра но, на ве де ним за ко ни ма је у чла ну 29. став
4. про пи са но: „Пре су дом ко јом од би ја оп ту жбу или осло ба ђа од оп ту жбе,
суд ће од ба ци ти зах тев за трај но од у зи ма ње имо ви не суд мо же до ста ви -
ти по дат ке о имо ви ни вла сни ка По ре ској упра ви.

На већ ис прав но по ста вље но пи та ње – шта мо же пред у зе ти По ре ска
упра ва, дат је та ко ђе пра ви лан од го вор да иста, по За ко ну, не ће мо ћи та -
кву не за ко ни то сте че ну имо ви ну да опо ре зу је. По ва же ћем за ко но дав -
ству и у Ре пу бли ци Срп ској и у Ре пу бли ци Ср би ји, као и зе мља ма у ре ги -
о ну, мо же се опо ре зо ва ти за ко ни ти при ход; кри вич но де ло по ре ске ута је
мо же би ти из вр ше но са мо на за ко ни те при хо де (и став суд ске прак се) 16.
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14 Ми ло мир Го ве да ри ца, Гра ђан ско прав ни аспек ти од у зи ма ња не за ко ни то сте че не
имо ви не (у од но су на кри вич но за ко но дав ство Ре пу бли ке Срп ске, БиХ, Ср би је), Прав на
ри јеч, Ба ња Лу ка, бр. 23/010, стр. 316

15 За кон о од у зи ма њу имо ви не сте че не кри вич ним де лом, за Ре пу бли ку Срп ску (Сл.
гл. бр. 12/2010) сту пио је на сна гу од 01. 07. 2010. го ди не, а За кон о од у зи ма њу имо ви не
про ис те кле из кри вич ног де ла Ре пу бли ке Ср би је је об ја вљен у Сл. гл. Ре пу бли ке Ср би је,
бр. 97/2008. го ди не, сту пио на сна гу 4. но вем бра 2008. го ди не, са ро ком при ме не од пр -
вог мар та 2009. го ди не.

16 Ми ло мир Го ве да ри ца, op. cit., стр. 317.



Кри вич но де ло по ре ске ута је се мо же из вр ши ти са мо да ва њем ла -
жних по да та ка у по гле ду сте че них при хо да и пред ме та. То зна чи да ли -
це ко је не под не се при ја ву о при хо ди ма ко ји по ти чу од вр ше ња кри вич -
них де ла, при вред них пре сту па, пре кр ша ја или дру ге не за ко ни те,
про тив прав не де лат но сти (нпр. оба вља ња са мо стал не де лат но сти од ли -
ца ко је не ма одо бре ње за то од над ле жног ор га на, рад на „цр но”, де лат -
но сти у обла сти си ве еко но ми је) не чи не ово кри вич но де ло.17 Не при ја -
вљи ва ње при хо да сте че них на не ле га лан, про тив за ко нит на чин не узи ма
се као основ за по сто ја ње кри вич ног де ла по ре ске ута је јер је оп ште
усво је но схва та ње на ше суд ске прак се да би та ква ли ца у ова квој си ту а -
ци ји мо ра ла се бе да при ја ве као из вр ши о ца не ког од на ве де них кри вич -
них де ла, а што сам за кон тра жи (шта ви ше, учи ни лац кри вич ног де ла
има пра во да при кри ва или на дру ги на чин из бе га ва утвр ђи ва ње сво је од -
го вор но сти за из вр ше но кри вич но де ло, што је об у хва ће но ње го вим пра -
вом на од бра ну).18

Слич но ста но ви ште за у зе то је на са ве то ва њу пред став ни ка кри вич -
них оде ље ња Вр хов ног су да Ју го сла ви је, Вр хов ног вој ног су да и вр хов них
су до ва ре пу бли ка и по кра ји на, ко је је одр жа но 9. де цем бра 1965. го ди не.
Пре ма овом схва та њу, гра ђа нин ко ји је от кри вен у вр ше њу кри вич них
де ла или пре кр ша ја, од но сно у нео вла шће ном вр ше њу не ке при вред не
де лат но сти, па га над ле жни ор ган по зо ве да под не се при ја ву о при хо ди -
ма ко је је оства рио из та кве де лат но сти, не чи ни кри вич но де ло по ре ске
ута је ако се на по зив тог ор га на не ода зо ве или не под не се по ре ску при -
ја ву или у под не тој по ре ској при ја ви на ве де не и сти ни те по дат ке, јер би
у овим слу ча је ви ма оба ве за на под но ше ње по ре ске при ја ве, од но сно
исти ни те и пот пу не при ја ве са свим по треб ним и исти ни тим по да ци ма и
чи ње ни ца ма ко је су од ути ца ја на утвр ђи ва ње и раз рез по ре за и дру гих
про пи са них до при но са или оба ве за уства ри пред ста вља ла ду жност учи -
ни о ца на са мо оп ту жи ва ње за учи ње но кри вич но де ло, при вред ни пре -
ступ или при вред ни пре кр шај. 

Упра во због на ве де них не га тив них по сле ди ца кри вич но прав ног мо -
де ла од у зи ма ња не ле гал но сте че не имо ви не, мно ге зе мље кон ти нен тал -
ног пра ва уво де у сво је за ко но дав ство гра ђан ско-прав ни мо дел од у зи ма -
ња имо вин ске ко ри сти.

Сто га је и при хва тљив пред лог, ако се већ уво ди або ли ци ја на од ре -
ђе ну имо ви ну про ис те клу из кри вич ног де ла, он да је по треб но исти ре -
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17 Пре су да Вр хов ног су да Ср би је, Кж. I 44/98.
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I 196/83.



гу ли са ти кри вич ним за ко но дав ством и по ре ским за ко ни ма и про це ду ра -
ма, ка ко би се мо гла опо ре зо ва ти уз при па да ју ће ка ма те и так се или
раз ми шља ти о гра ђан ско-прав ном мо де лу од у зи ма ња имо вин ске ко ри -
сти, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да ли су др жа ва и дру штво спрем ни за то.19

При све му ва ља има ти у ви ду и јед но дру га чи је ми шље ње по спор -
ном пи та њу про и за шлом из ре ше ња угра ђе ног у чла ну 29. став 4. оба на -
ве де на За ко на. По том ми шље њу, уко ли ко суд од би је оп ту жбу, или окри -
вље ног осло бо ди од оп ту жбе, не за ко ни та до бит и да ље оста је у по се ду
окри вље ног и пре ма на ве де ној од ред би она би би ла пред мет, од но сно та
имо ви на би пред ста вља ла осно ву за опо ре зи ва ње „ви шка” имо ви не не по -
зна тог по ре кла у по ступ ку пред По ре ском упра вом Ре пу бли ке Срп ске.20

За кљу чак

До но ше њем За ко на о од у зи ма њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног
де ла21 (у да љем тек сту За кон) ре а ли зо ва ни су по ста вље ни ци ље ви и то у
два глав на прав ца:

Пр ви се огле да у чи ње ни ци да је, овом при ли ком, за ко но да вац у пот -
пу но сти ис ко ри стио пру же ну шан су ко ја се огле да у уса гла ша ва њу ре ше -
ња пи та ња од у зи ма ња имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла са ре ше -
њи ма исто вет ног пи та ња у до стиг ну тим европ ским стан дар ди ма на овом
пла ну, са др жа ним у од го ва ра ју ћим кон вен ци ја ма Европ ске уни је ко је је
на ша зе мља ра ти фи ко ва ла од 2000. го ди не па све до да нас. На осно ву за -
кљу ча ка Европ ског са ми та одр жа ног у Там пе реу из 1999. го ди не, по -
свеће ног спре ча ва њу кри ми на ла, у 2000. го ди ни је Са вет ми ни ста ра за
прав ду и уну тра шње по сло ве Европ ске уни је усво јио Ми ле ни јум ску
стра те ги ју за пре вен ци ју и кон тро лу ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Стра те -
ги ја са др жи 39 по дроб них пре по ру ка. Јед на од њих упу ћу је на то да је
нео п ход но од у зи ма ње имо ви не сте че не кри ми на лом, обра зла жу ћи је
ти ме да сти ца ње про тив прав не фи нан сиј ске ко ри сти пред ста вља основ -
ни мо тив за вр ше ње нај те жих кри вич них де ла. При ход од не за ко ни тих
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19 Ми ло мир Го ве да ри ца, ibid., стр. 317 и им пли ци те Не вен ка Ва жић, op. cit., стр. 100–
101.

20 Љу бо мир Ми тро вић, Ни ко ли на Гр бић Па вло вић, Ме ђу на род ни стан дар ди у но вом
За ко ну о од у зи ма њу имо ви не сте че не из вр ше њем кри вич ног дје ла Ре пу бли ке Срп ске,
Збор ник срп ског удру же ња за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, под на зи вом Кри вич но за -
ко но дав ство Ср би је и стан дар ди Европ ске уни је, изд. Ин тер мекс, Зла ти бор 2010, стр. 282.

21 За кон је об ја вље ну „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 97/2008. го ди -
не, сту пио на сна гу 4. но вем бра 2008. го ди не, са ро ком при ме не од пр вог мар та 2009.
го ди не. 



ак тив но сти слу жи за фи нан си ра ње но вих кри ми нал них ак тив но сти и
вр ши се пра ње нов ца у ци љу ње го вог уно ше ња у ле гал не то ко ве. Као
основ ни стра те шки прав ци пре вен ци је су из дво је ни: хар мо ни за ци ја за ко -
но дав ства на пла ну од у зи ма ња имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла,
уза јам но при зна ва ње и из вр ше ње ка зне них пре су да и ко ор ди на ци ја ка -
зне них по сту па ка ка да ви ше др жа ва има ју над ле жност да по сту па ју у
кон крет ном слу ча ју. Из не ти стра те шки прав ци су ре а ли зо ва ни од го ва ра -
ју ћим ре ше њи ма у За ко ну.

Дру ги пра вац огле да се у то ме што је за ко но да вац у овом са свим но -
вом За ко ну, по сма тра но са аспек та ње го ве са др жи не, у ве ли кој ме ри
успе шно очу вао не ка од основ них устав них на че ла ко ја се од но се, пре
све га, на мир но ужи ва ње при ват не сво ји не, пра во на пра вич но су ђе ње и
за бра ну ре тро ак тив не при ме не Кри вич ног за ко ни ка, ко ри сте ћи се, при -
том, на од го ва ра ју ћи и нео п хо дан на чин, до стиг ну тим стан дар ди ма у
по гле ду при ме не ових на че ла у прак си Европ ског су да за људ ска пра ва.

Та ко је по пи та њу при ме не на че ла мир ног ужи ва ња при ват не сво ји -
не Европ ски суд за љу ска пра ва у ве ћем бро ју сво јих од лу ка за у зео став
да кон фи ска ци ја имо ви не слу жи оп штем ин те ре су ко ји се огле да у спре -
ча ва њу упо тре бе од ре ђе не имо ви не за вр ше ње ор га ни зо ва ног кри ми на -
ла на ште ту дру штва и да у том сми слу и пред ста вља ефи ка сно и нео п -
ход но сред ство у спре ча ва њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла што зна чи да је
ње на при ме на сра змер на по ста вље ном ци љу у по гле ду при ме не на че ла
ко је се огле да у пра ву на пра вич но су ђе ње. Европ ски суд за љу ска пра ва
сма тра да по сто ја ње прав них и чи ње нич них прет по став ки на ко ји ма се
за сни ва од лу ка о од у зи ма њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла ни -
је у су прот но сти са прет по став ком не ви но сти са др жа ном у чла ну 6. по -
ме ну те Кон вен ци је јер иста, у прин ци пу, не за бра њу је прав не или чи ње -
нич не прет по став ке, али, при том, оба ве зу је др жа ве уго вор ни це да, у
обла сти кри вич ног пра ва, не пре ђу од ре ђе ни праг, то јест да по ме ну те
прет по став ке сме сте уну тар ра зум них огра ни че ња, во де ћи ра чу на о
озбиљ но сти уло га и очу ва њу пра ва на од бра ну.

Сто га ни је при хва тљив већ из ра жен став у на шој ли те ра ту ри да је За -
кон про тив у ста ван у де лу ко ји се од но си на Уста вом Ре пу бли ке Ср би је
(члан 58. став 1) за га ран то ва но пра во на мир но ужи ва ње при ват не сво ји -
не, а ово због то га што је у чла ну 58. став 2. Уста ва утвр ђе но да се пра во
сво ји не мо же од у зе ти или огра ни чи ти у јав ном ин те ре су утвр ђе ном на
осно ву за ко на, што је упра во ов де слу чај.

Пре ба ци ва ње те ре та до ка зи ва ња на ли це про тив ко га се во ди по сту -
пак за од у зи ма ње имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла, та ко ђе, не
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пред ста вља по вре ду на че ла (стан дар да) пра ва на пра вич но су ђе ње, с об -
зи ром на то да је у За кон угра ђен чи тав низ од ред би ко ји ма се та квом ли -
цу обез бе ђу је пу на мо гућ ност по би ја ња спор не за ко ном утвр ђе не прет -
по став ке.

У по гле ду на че ла за бра не ре тро ак тив не при ме не кри вич ног за ко на
Европ ски суд за љу ска пра ва је, на осно ву ве ћег бро ја кри те ри ју ма, за у -
зео став да кон фи ска ци ја имо ви не мо же по при ми ти од ре ђе на обе леж ја
ко ја ука зу ју на ње ну ка зне ну при ме ну и да је, при ли ком од лу чи ва ња да
ли се за бра на ре тро ак тив но сти мо же при ме ни ти на од лу ку о од у зи ма њу
имо ви не сте че не кри ми на лом, нео п ход но утвр ди ти да ли је реч о ме ри
пре вен тив ног или ка зне ног ка рак те ра, с тим да се окри вље ном, упра во
за то, мо ра пру жи ти при ли ка да до ка же да од ре ђе на имо ви на, ко ју по се -
ду је, не по ти че од из вр ше ња кри вич ног де ла, од но сно да је исту сте као на
за ко ном пред ви ђе ни на чин. Из из не тог би се мо гао из ву ћи осно ван за -
кљу чак да трај но од у зи ма ње имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла не
гу би, чи ње ни цом да иста об у хва та це ло куп ну имо ви ну вла сни ка, ка рак -
тер суи ге не рис ме ре ко ја се од ли ку је ре сто ра тив ном при ро дом.

Ра ди се о ме ри о од у зи ма њу имо ви не пре вен тив ног ка рак те ра а не ка -
зне ног, с об зи ром на то да се иста од но си на од у зи ма ње из во ра при хо да од
ли ца (укљу чу ју ћи и прав на ли ца М. В.) у ци љу спре ча ва ња ко ри шће ња тог
при хо да у кри ми нал ној ор га ни за ци ји због че га се За кон и мо же при ме ни ти
и на учи ни о це ко ји су из вр ши ли кри вич на де ла пре ње го вог сту па ња на
сна гу.22

У ра ду је из нет и кри тич ки осврт на по је ди на ре ше ња, у ме ри ко ја је
при ме ре на окол но сти да се ра ди о пи та њи ма ко ја до са да ни су би ла ре -
гу ли са на у на шем кри вич ном за ко но дав ству све сни чи ње ни це да ће тек
њи хо ва при ме на у прак си по ка за ти да ли су ис пу ње ни ви со ко по ста вље -
ни ци ље ви при ли ком до но ше ња За ко на. 

У истом сми слу би смо на ро чи то апо стро фи ра ли, го то во нео п ход -
ност, да се у од ред бу чла на 3. За ко на уне се и по се бан су бјект од ко га се
та ко ђе мо же од у зе ти имо ви на, а то је прав но ли це, ко је до но ше њем За -
ко на о од го вор но сти прав них ли ца за кри вич на де ла та ко ђе мо же да бу -
де учи ни лац не ког од кри вич них де ла пред ви ђе них у чла ну 2. За ко на.
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Ово упра во због то га што еко ном ски, кор по ра циј ски ко руп тив ни кри ми -
нал има све бит не еле мен те ор га ни зо ва ног кри ми на ла услед че га и пред -
ста вља прет њу за де мо кра ти ју и вла да ви ну пра ва и људ ска пра ва, као и за
сло бод ну кон ку рен ци ју и дру штве ни и еко ном ски раз вој. 

Са мо на пред ло же ни на чин, уз не ке дру ге из ме не и до пу не За ко на,
би ће мо гу ће по сти ћи прав ну си гур ност. Прав на си гур ност је кључ на од -
ли ка по рет ка за сно ва ног на на че лу вла да ви не пра ва, а за кон ко ји је ја сан,
до сту пан, ко ји са др жи ра зум на и ствар но мо гу ћа ре ше ња, ко ји је при -
мен љив и чи ји се ефек ти мо гу са гле да ти и ева лу и ра ти, пред у слов је
прав не си гур но сти. Прав на си гур ност та ко пред ста вља крај њи и нај ви ши
кри те ри јум ква ли те та за ко на и на ци о нал ног за ко но дав ства у це ли ни.23

Сви ор га ни, а на ро чи то суд, би ће на ве ли кој про ве ри при ли ком про -
во ђе ња За ко на ка ко би у пот пу но сти ре а ли зо ва ли ви со ко по ста вље не ци -
ље ве ко ји се сви за јед но су бли ми шу у по сти за њу прав не си гур но сти и
вла да ви не пра ва.

При том има мо у ви ду већ пра вил но кон ста то ва ну чи ње ни цу да ће
сва фи зич ка „ли ца и ор га ни за ци је чи ја је имо ви на од у зе та ко ри сти ти
сва прав на сред ства у ци љу за шти те сво јих пра ва, због че га ће у прак тич -
ној при ме ни За ко на о од у зи ма њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног де -
ла ве о ма ва жну уло гу има ти и стан дар ди Европ ског су да за људ ска пра -
ва и то по себ но они ко ји се од но се на за шти ту пра ва на мир но ужи ва ње
имо ви не, пра ва на пра вич но су ђе ње (због на ру ша ва ња прет по став ке не -
ви но сти) и пра ва на ка жња ва ње са мо на осно ву за ко на а у окви ру ње га –
за бра не ре тро ак тив не при ме не кри вич ног за ко на, уко ли ко при ме на ме -
ре трај ног од у зи ма ња имо ви не, из би ло ког раз ло га, по при ми ка рак тер
ка зне не ме ре.24

Сто га је и при хва тљив пред лог да ако се већ уво ди або ли ци ја на од -
ре ђе ну имо ви ну про ис те клу из кри вич ног де ла, он да је по треб но исти ре -
гу ли са ти кри вич ним за ко но дав ством и по ре ским за ко ни ма и про це ду ра -
ма, ка ко би се мо гла опо ре зо ва ти уз при па да ју ће ка ма те и так се или
раз ми шља ти о гра ђан ско-прав ном мо де лу од у зи ма ња имо вин ске ко ри -
сти, има ју ћи у ви ду да ли су др жа ва и дру штво спрем ни за то.
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Law on Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime – Important Link in
the System of Fight Against organized Crime

Summary

Enactment of the Law on Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (further:
the Law) established goals are realized in two directions:
Firstly, the legislator is fully used the opportunity to put in compliance seizure and con-
fiscation of the proceeds from crime with solutions accepted in certain EU Conventions
that our country has ratified since 2000 until present date. On the basis of the conclu-
sions of the European summit that was held in Tampere in 1999, dedicated to the pre-
vention of crime, the European Council of Justice and Home Affairs adopted in 2000 a
European Union strategy for the beginning of the new millennium in the field of pre-
vention and control of organized crime. The Strategy comprises of 39 detailed recom-
mendations. One of the recommendations is to trace, freeze, seize and confiscate the
proceeds of crime, because acquisition of illegal financial benefit represent basic motive
for performing the most serious crimes. Income obtained through criminal activities
will be used to finance new criminal activities and through money laundering will be
brought back into circulation as clean money. Main strategic directions for the preven-
tion could be separated into: harmonization of legislation on confiscation of proceeds
from crime, mutual recognition of decisions and enforcement of criminal judgments
and coordination of criminal proceedings when more states have jurisdiction to act in
a concrete case. These strategic directions are incorporated into the new Law. 
Secondly, the legislator has paid great attention to the main constitutional principles
and rights, such as the right to peaceful enjoinment of property, the right to a fair trial
within reasonable time and prohibition of the retroactive application of criminal law,
having in mind the international standards and case-law of the European Court of
Human Rights. 
The paper brings critical review of the individual solutions, bearing in mind that it is
about questions that were not regulated in our criminal legislation until present date,
and aware of the fact that only practice and application of the Law will show whether
the highly set goals will be accomplished by enacting this Law.
It is necessary to amend Article 3 of the Law which should include legal entities as legal
persons from whom the proceeds of crime could be seized. This would be as well in line
with the Law on Responsibility of Legal Entities for Crimes (Article 2). This primarily
because economic and corporate crime have all elements of organized crime and rep-
resent a threat to democracy and the rule of law and protection of human rights, free
competition and social and economic development. 
All state agencies, especially courts, will be under great check on how they apply the
Law in order to secure the rule of law and legal certainty.
Key words: seizure and confiscation of proceeds from crime, organized crime, corporate
crime.
Key words: seizure and confiscation of proceeds from crime, organized crime, corporate
crime.
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До цент др Ми лош Пе тро вић
Др жав ни уни вер зи тет Но ви Па зар
Де парт ман за прав не на у ке

УЛО ГА ДР ЖА ВЕ У ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈИ И ДИ ФУ ЗИ ЈИ 
ПРА ВИ ЛА МЕ ЂУ НА РОД НОГ ХУ МА НИ ТАР НОГ ПРА ВА

Ап стракт

Оба ве зу ју ћи ме ђу на род но-прав ни до ку мен ти ко ји ус по ста вља ју си стем за шти те жр -
та ва ору жа них су ко ба, по пра ви лу са др же и од ре ђе ни број нор ми ко ји ма се др жа ва -
ма пот пи сни ца ма ста вља у оба ве зу да у сво је уну тра шње прав не по рет ке им пле мен -
ти ра ју од ре ђе на пра ви ла, за тим да из вр ше упо зна ва ње нај ши рих сло је ва дру штва са
пра ви ли ма ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, као и да у мир но доп ско вре ме пре -
ду зму не ке прак тич не рад ње, ко је ће ка да ору жа ни су коб поч не, омо гу ћи ти да ци -
вил но ста нов ни штво и оста ле жр тве ра та ко ли ко је то мо гу ће без бол ни је пре бро де
по сле ди це стра хо та и ра за ра ња ко је ору жа ни су коб не ми нов но са со бом но се. Ме -
ре ко је др жа ва пред у зи ма у оства ре њу ових оба ве за зо ву се им пле мен та ци ја и ди фу -
зи ја пра ви ла ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. У овом ра ду аутор је ана ли зи рао
пра ви ла о им пле мен та ци ји и ди фу зи ји ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, та ко ђе
по ку шао је да по ну ди од го вор на пи та ње: ко је би прак тич не ме ре јед на др жа ва мо -
гла да пре ду зме у вре ме ми ра, а ко је би се мо гле под ве сти под за јед нич ки на зив ник
– им пле мен та ци ја пра ви ла ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. Та ко ђе, аутор је по -
ку шао и да од ре ди ко је су ка рак те ри стич не циљ не гру пе пре ма ко ји ма тре ба би ти
усме ре на ди фу зи ја пра ви ла ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва.
Кључ не ре чи: ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во; им пле мен та ци ја; ди фу зи ја
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Увод

Ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во (у да љем тек сту: МХП), као гра на
пра ва усме ре на на за шти ту жр та ва ору жа них су ко ба, са др жин ски је та -
ко кон ци пи ра но да се до ми нан тан кор пус ње го вих пра ви ла при ме њу је
док тра је ору жа ни су коб, ста ња иза зва на ору жа ним су ко бом (оку па ци ја,
ин тер на ци ја, рат но за ро бље ни штво), или не по сред но на кон ору жа ног
су ко ба (у од но су на ли ца чи је пот пу но осло бо ђе ње, ре па три ја ци ја или
на ста ње ње на сту пе по сле за вр шет ка оп штих вој них опе ра ци ја или на кон
пре стан ка оку па ци је). По ред по ме ну тих пра ви ла, МХП са др жи и од ре ђе -
ни број пра ви ла ко ја су при ме њи ва го то во ис кљу чи во у вре ме ми ра, а до -
след ним по што ва њем истих и њи хо вим са ве сним ис пу ња ва њем од стра -
не др жа ве омо гу ћу је се да стра хо те ра та бу ду ума ње не, да за шти та
жр та ва ору жа них су ко ба бу де на ква ли та тив но ви шем ни воу ка да су коб
поч не, да од ре ђе ни објек ти бу ду из у зе ти од евен ту ал них на па да, да они
ко ји ди рект но уче ству ју у бор бе ним опе ра ци ја ма бо ље по зна ју пра ви ла
ху ма ни тар ног пра ва, што до во ди до ма њег бро ја те шких кр ше ња пра ви -
ла овог пра ва, чи ме се сма њу је број не по треб них жр та ва су ко ба, по зи тив -
но ути че на сма ње ње бро ја из вр ши ла ца рат них зло чи на и зло чи на про тив
чо веч но сти, а крај њи ре зул тат све га је ху ма ни за ци ја ору жа ног су ко ба у
ме ри у ко јој то са ма ње го ва де струк тив на при ро да до зво ља ва. Ме ре ко је
др жа ва мо же пред у зе ти у вре ме ми ра има ју за јед нич ки на зив ник им пле -
мен та ци ја и ди фу зи ја ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, и оне су пред -
мет ана ли тич ког са гле да ва ња у овом тек сту.

Пој мов но од ре ђе ње и прав ни основ им пле мен та ци је 
и ди фу зи је пра ви ла МХП

МХП по се ду је од ре ђен број тер ми на и из ра за ко ји га чи не спе ци фич -
ним и пре по зна тљи вим у од но су на дру ге гра не пра ва. Тер ми ни вој ни
циљ, не бра ње но ме сто, ин тер на ци ја и број ни дру ги, екс клу зив но су ве за -
ни за ма те ри ју МХП, и не ко ри сте се у дру гим гра на ма пра ва, осим из у -
зет но, у од ре ђе ној ме ри у кри вич ном и ме ђу на род ном кри вич ном пра ву.
За тер ми не им пле мен та ци ја и ди фу зи ја, ко ји пред ста вља ју су шти ну ове
ана ли зе, не мо же мо твр ди ти да екс клу зив но при па да ју тер ми но ло ги ји
МХП, по што пој мов но има ју мно го ши ру упо треб ну вред ност ко ја пре ва -
зи ла зи окви ре МХП, и на ла зе при ме ну у мно гим сфе ра ма дру штве ног
жи во та, укљу чу ју ћи ту и сва ко днев ну нео фи ци јел ну ко му ни ка ци ју. С об -
зи ром на то да се ра ди о ре чи ма стра ног по ре кла, ко је до ла зе из фран цу -
ског, од но сно ен гле ског је зи ка, а ета бли ра ле су се у овој гра ни пра ва као
тер ми ни без од го ва ра ју ћих си но ни ма, на са мом по чет ку је по треб но да
се ове ре чи пој мов но од ре де у ши рем и у ужем сми слу. У ши рем сми слу,
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им пле мен та ци ја (енгл. Implementation) зна чи спро во ђе ње, из вр ше ње,
при ме њи ва ње, ожи во тво ре ње, при ме на не че га у прак си. У ужем сми слу,
она ко ка ко се ко ри сти у тер ми но ло ги ји МХП, а са гла сно свом основ ном
зна че њу, им пле мен та ци ја зна чи: при ме на пра ви ла МХП у прак си. С об -
зи ром на број ност и дис пер зив ност пра ви ла ове гра не пра ва, им пле мен -
та ци ја под ра зу ме ва спро во ђе ње и из вр ше ње пра ви ла са др жа них у број -
ним ме ђу на род но-прав ним уго во ри ма, али и у прав ним оби ча ји ма.
Адре сат и од го вор но ли це за спро во ђе ње им пле мен та ци је је екс клу зив -
но др жа ва, из про стог раз ло га што она је ди на на сво јој те ри то ри ји по се -
ду је све ме ха ни зме ко је про цес им пле мен та ци је зах те ва. Ди фу зи ја
(франц. diffusion) у нај оп шти јем сми слу зна чи ши ре ње, али не у ма те ри -
јал ном, не го у ин те лек ту ал ном сми слу: ши ре ње иде ја, кул ту ре, зна ња. У
ужем сми слу, за по тре бе МХП, ди фу зи ја зна чи ши ре ње зна ња о МХП, и
као по јам има уже зна че ње од пој ма им пле мен та ци је МХП, од но сно,
ди фу зи ја зна ња пред ста вља са мо је дан део у про це су укуп них на по ра на
им пле мен та ци ји пра ви ла МХП. 

У по гле ду прав ног осно ва им пле мен та ци је бит но је ис та ћи да он из -
ви ре из „оба ве зе др жа ве да по шту је ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во као
део ње не оп ште оба ве зе да по шту је ме ђу на род но пра во”.1 По сма тра но у
исто риј ском кон тек сту, во де ћи аутори2 у овој обла сти су са гла сни да је
оба ве за им пле мен та ци је пр ви пут из ра же на у чла ну 25. Же нев ске кон -
вен ци је за за шти ту ра ње ни ка и бо ле сни ка, из 1929. го ди не, с чим се мо -
же мо сло жи ти са мо ако при хва ти мо те зу да Ха шке кон вен ци је рат ног
пра ва, из 1907. го ди не, не са др же ху ма ни тар на пра ви ла. С об зи ром на то
да по ме ну те кон вен ци је ипак ни су са мо ко ди фи ка ци ја пра ви ла ра то ва -
ња, не го са др же и за по че так два де се тог ве ка са свим ре спек та би лан фонд
ху ма ни тар но-прав них пра ви ла, он да са свим оправ да но мо же мо твр ди ти
да пр ви, исто риј ски по сма тра но, прав ни основ им пле мен та ци је пра ви ла
ху ма ни тар ног пра ва на ла зи мо у чла ну 1. IV Хашке конвенције о закони-
ма и обичајима рата на копну, из 1907. го ди не, у ком се др жа ва ма пот пи -
сни ца ма ста вља у оба ве зу да „да ју сво јим коп не ним сна га ма упут ства
ко ја ће би ти у скла ду са Пра вил ни ком о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та, при -
ло же ним уз ову кон вен ци ју.”3 Ов де ци ти ра ни текст IV Ха шке кон вен ци је
не са мо да је пр во ле ги сла тив но уво ђе ње оба ве зе им пле мен та ци је ху ма -
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ни тар но-прав них пра ви ла, већ је он и пр во ле ги сла тив но уво ђе ње оба ве -
зе ди фу зи је као са став ног де ла им пле мен та ци је. Што се пак по зи тив ног
пра ва ти че, прав ни основ им пле мен та ци је пра ви ла МХП на ла зи се већ у
за јед нич ком чла ну 1. свих Же нев ских кон вен ци ја о за шти ти жр та ва ору -
жа них су ко ба, из 1949. го ди не. Пре ма овом чла ну „ви со ке стра не уго вор -
ни це оба ве зу ју се да ће по што ва ти ову Кон вен ци ју и да ће јој обез бе ди ти
по што ва ње у сва кој при ли ци.”4 Иден ти чан текст на ла зи се и у чла ну 1.
Пр вог до пун ског про то ко ла уз Же нев ске кон вен ци је, из 1977. го ди не.
Иако би смо јед ним ши рим ту ма че њем прет ход но ци ти ра не ре че ни це
мо гли за кљу чи ти да „обез бе ђе ње по што ва ња” под ра зу ме ва и ди фу зи ју
зна ња о пра ви ли ма ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва са др жа ним у Же -
нев ским кон вен ци ја ма из 1949. го ди не, и њи ма до да тим До пун ским про -
то ко ли ма из 1977. го ди не, јер без по зна ва ња пра ви ла те шко да је мо гу ће
оче ки ва ти да она бу ду по што ва на, ауто ри тек сто ва Кон вен ци ја и До пун -
ских про то ко ла до дат но су по твр ди ли зна чај ди фу зи је пра ви ла МХП на
на чин да су ис тој по ста ви ли за се бан прав ни основ у на ве де ним до ку мен -
ти ма. На из ри чит и ја сан на чин оба ве зу ди фу зи је на ла зи мо у све че ти ри
Же нев ске кон вен ци је из 1949. го ди не,5 у ко ји ма се све „Ви со ке стра не
уго вор ни це” оба ве зу ју да у сво јим др жа ва ма за вре ме ми ра и за вре ме
ра та што је мо гу ће ши ре упо зна ју ста нов ни штво са тек стом Кон вен ци ја,
а на ро чи то да про у ча ва ње од ред би Кон вен ци ја уне су у про гра ме вој не, а
по мо гућ но сти и гра ђан ске на ста ве. До пун ски про то ко ли уз Же нев ске
кон вен ци је та ко ђе по на вља ју ову оба ве зу „Ви со ких стра на уго вор ни ца”,
али на ма ло дру га чи ји на чин. Пр ви до пун ски про то кол о за шти ти жр та -
ва ме ђу на род них ору жа них су ко ба ста вља др жа ва ма – пот пи сни ца ма у
оба ве зу да вр ше што је ши ре мо гу ће упо зна ва ње са Кон вен ци ја ма и Пр -
вим до пун ским про то ко лом и да њи хо во про у ча ва ње укљу че у про гра ме
вој не на ста ве, као и да под сти чу то про у ча ва ње ме ђу ци вил ним ста нов -
ни штвом. Но ви на ко ју уво ди Пр ви до пун ски про то кол је до дат на оба ве -
за др жа ва пот пи сни ца да са од ред ба ма Кон вен ци ја и Пр вог до пун ског
про то ко ла у пот пу но сти упо зна ју „све вој не или ци вил не вла сти ко је у
вре ме ору жа ног су ко ба пре у зи ма ју од го вор но сти у по гле ду при ме не Кон вен -
ци ја и овог про то ко ла.”6 Што се пак ти че прав ног осно ва ди фу зи је у До -
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4 Ви де ти: Из во ри …, op. cit. стра на 1.
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ли ца за вре ме ра та (IV Же нев ска кон вен ци ја). Ви де ти: Из во ри …, op. cit.

6 Члан 83. Пр вог до пун ског про то ко ла. Ви де ти: Из во ри …, op. cit.



пун ском про то ко лу уз Же нев ске кон вен ци је од 12. ав гу ста 1949. го ди не
о за шти ти жр та ва не ме ђу на род них ору жа них су ко ба од 1977. го ди не
(Дру ги до пун ски про то кол), исти оба ве зу ди фу зи је сти му ли ше на је дан
оп шти ји на чин, сле де ћим ре чи ма: „Упо зна ва ње са овим про то ко лом вр -
ши ће се на што је мо гу ће ши рој осно ви”.7 Раз лог што је оба ве за ди фу зи је
у тек сту Дру гог до пун ског про то ко ла да та ова ко ла пи дар но, пре ма Ко -
мен та то ри ма Дру гог до пун ског про то ко ла8 ле жи у чи ње ни ци да су број -
не де ле га ци је на ди пло мат ској кон фе рен ци ји при ли ком усва ја ња тек ста
Про то ко ла ин си сти ра ле да оба ве за ди фу зи је не бу де де таљ но по ста вље -
на, по што су сма тра ле да ће то оте жа ти са му им пле мен та ци ју од ред би
Про то ко ла то ком уну тра шњих ору жа них су ко ба. На жа лост, Дру ги до -
пун ски про то кол не уста но вља ва ни ме ха ни зме над зо ра над им пле мен -
та ци јом и ди фу зи јом, као што то има ју Же нев ске кон вен ци је и Пр ви до -
пун ски про то кол, та ко да оба ве за ди фу зи је пра ви ла ху ма ни тар ног пра ва
при ме њи вог у не ме ђу на род ном ору жа ном су ко бу „леб ди у ва зду ху” на
по ла пу та из ме ђу прав не и мо рал не оба ве зе, не до вр ше на и не са вр ше на,
и као та ква – вр ло по год на да се не по шту је.

Ме ре им пле мен та ци је МХП ко је не под ра зу ме ва ју ди фу зи ју

Ме ре им пле мен та ци је ко је не под ра зу ме ва ју ди фу зи ју, ра ди лак ше
ана ли зе мо же мо по де ли ти у сле де ће ка те го ри је:

– Ме ре ин фор ма тив не при ро де ко је омо гу ћа ва ју над зор
– Ме ре кри вич но-прав не им пле мен та ци је
– Прак тич не ме ре
– Вој но-ор га ни за ци о не ме ре

Ме ре ин фор ма тив не при ро де ко је омо гу ћа ва ју над зор

Под ме ра ма ин фор ма тив ног ка рак те ра под ра зу ме ва мо оба ве зу стра -
на пот пи сни ца9 да пре ко Швај цар ског фе де рал ног ве ћа у ми ру, од но сно
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пре ко Си ле за штит ни це у вре ме ору жа них су ко ба, до ста вља ју јед на дру -
гој слу жбе не пре во де Кон вен ци је и Пр вог до пун ског про то ко ла, као и за -
ко не и пра вил ни ке ко је до не су у ци љу обез бе ђе ња при ме не Кон вен ци ја
и Пр вог до пун ског про то ко ла. Ова ме ра, по ред то га што има ин фор ма -
тив ни ка рак тер, јер омо гу ћа ва свим стра на ма уго вор ни ца ма да до би ју
по треб на са зна ња о ни воу и сте пе ну им пле мен та ци је пра ви ла МХП у
на ци о нал не прав не си сте ме, има и зна чај ну над зор ну функ ци ју ко ја из -
ви ре из чи ње ни це да се од ре ђе на ак та уну тра шњег прав ног по рет ка до -
ста вља ју на увид свим дру гим др жа ва ма пот пи сни ца ма, што са мо по се -
би под ра зу ме ва да ће иста би ти па жљи во про у че на, од но сно из ло же на
од ре ђе ној вр сти над зо ра. Иако овај и ова кав ква зи-над зор не ма санк ци -
ју, чи ње ни ца да др жа ва у ис пу ња ва њу сво је уго вор не оба ве зе мо ра до ста -
ви ти дру гој/дру гим др жа ва ма сво је уну тра шње за кон ске и под за кон ске
про пи се, на во ди са му др жа ву до но си о ца та квих про пи са да исте у пот пу -
но сти уса гла си са по зи тив ним пра ви ли ма МХП, чи ме се по сти же од ре ђе -
ни сте пен за јед нич ке све сти. На жа лост, Дру ги до пун ски про то кол не
са др жи ова кву ин фор ма тив но – над зор ну ме ру, по што чла ном 26. пред -
ви ђа са мо раз ме ну са оп ште ња и ин стру ме на та о ра ти фи ка ци ји и при сту -
па њу, ко ја се вр ше пре ко Швај цар ског фе де рал ног ве ћа као де по зи та ра. 

Ме ре кри вич но-прав не им пле мен та ци је

Све че ти ри Же нев ске кон вен ци је10 про пи су ју пот пи сни ца ма оба ве зу
да пре ду зму сва ку за ко но дав ну ме ру по треб ну ра ди про пи си ва ња од го ва -
ра ју ћих кри вич них санк ци ја про тив ли ца ко ја су из вр ши ла или из да ла
на ре ђе ње да се из вр ши ко ја од те шких по вре да Же нев ских кон вен ци ја.
Пр ви до пун ски про то кол не са др жи ова кву од ред бу, али у сво јим чла но -
ви ма 80. и 85. ја сно упу ћу је на при ме ну прет ход но по ме ну тих од ред би
Же нев ских кон вен ци ја у по гле ду пред у зи ма ња ме ра кри вич но-прав не
при ро де. 

Им пле мен та ци ја ме ра кри вич но-прав не при ро де има два сме ра: пр -
ви је си сте ма ти зо ва ње од го ва ра ју ћих кри вич них де ла у ма те ри јал ном
кри вич ном за ко но дав ству (што је у Ре пу бли ци Ср би ји учи ње но, Гла ви
XXXIV Кри вич ног за ко ни ка, „Кри вич на де ла про тив чо веч но сти и дру гих
до ба ра за шти ће них ме ђу на род ним пра вом”, у чла но ви ма 370–86); а дру -
ги об лик им пле мен та ци је је фор ми ра ње по себ них, спе ци ја ли зо ва них
пра во суд них ор га на ко ји ће во ди ти по ступ ке за те шке по вре де пра ви ла
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МХП (у на шој зе мљи Спе ци јал но ту жи ла штво за рат не зло чи не и Оде ље -
ње за рат не зло чи не Ви шег су да у Бе о гра ду).

Прак тич не ме ре

Ли ста прак тич них ме ра ко је јед на др жа ва мо же пред у зе ти у ми ру, а
ко је ће омо гу ћи ти ви ше стан дар де за шти те жр та ва евен ту ал ног ору жа ног
су ко ба при лич но је ду га. Као мо гу ће ме ре у том по гле ду мо гу ће је пред -
у зе ти сле де ће: обу ка ква ли фи ко ва ног осо бља у ци љу олак ша ња при ме не
Кон вен ци ја и Про то ко ла; обе ле жа ва ње са ни тет ских је ди ни ца, са ни тет -
ских згра да, сред ста ва са ни тет ског тран спор та; из ра да иден ти фи ка ци о -
них кар ти ца за при пад ни ке ору жа них сна га; из ра да до вољ ног бро ја зна ко -
ва за шти те и раз ли ко ва ња раз ли чи те на ме не (зна ци за шти те кул тур них
до ба ра, озна ке за гра ђе ви не и ин ста ла ци је ко је са др же опа сне си ле, озна -
ке са ни тет ских зо на и ме ста и ме ста без бед но сти); из ба ци ва ње из на о ру -
жа ња и уни шта ва ње свих оних вр ста оруж ја чи ја при ме на је у не ким или
у свим усло ви ма за бра ње на пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва; по ста вља ње
и из град ња вој них обје ка та на до вољ ној уда ље но сти од гра ђе ви на и ин ста -
ла ци ја ко је са др же опа сне си ле, као и на до вољ ној уда ље но сти од на се ље -
них ме ста,11 ка ко на пад на вој не објек те не би про у зро ко вао и не по треб -
не ци вил не жр тве или не по треб на ра за ра ња ко ја мо гу угро зи ти оп ста нак
ци вил ног ста нов ни штва;12 из град ња до вољ ног бро ја јав них скло ни шта;
уста но вља ва ње са ни тет ских зо на и ме ста и зо на и ме ста без бед но сти и
њи хо во опре ма ње ре зер во а ри ма пит ке во де, кон зер ви ра ном хра ном, са -
ни тет ским ма те ри ја лом, огре вом и не за ви сним си сте ми ма за про из вод њу
елек трич не енер ги је; фор ми ра ње и обу ка је ди ни ца ци вил не за шти те, а
по го то во њи хо ва обу ка у по сло ви ма ева ку а ци је, спа са ва ња, бор бе про тив
по жа ра, от кри ва ња и озна ча ва ња опа сних зо на, де кон та ми на ци је, хит -
ног са хра њи ва ња и очу ва ња до ба ра бит них за оп ста нак.
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11 На Ди пло мат ској кон фе рен ци ји на ко јој су усво је ни До пун ски про то ко ли, у по гле -
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mermann, B.; Eberlin, Ph.; Gasser, H.; Wenger, C. F.; Junod, S. S.; Pictet, J.: Commentary…;
op. cit., стра на 694.



Вој но-ор га ни за ци о не ме ре

Ове ме ре под ра зу ме ва ју од ре ђе на пер со нал на ре ше ња у окви ру вој -
ски др жа ва пот пи сни ца Пр вог до пун ског про то ко ла, као и од го ва ра ју ће
ор га ни за ци о не ме ре у ци љу омо гу ћа ва ња ди фу зи је пра ви ла МХП у вој -
ним је ди ни ца ма и уста но ва ма. Пре ма чла ну 82. Пр вог до пун ског про то -
ко ла, др жа ве пот пи сни це мо ра ју „обез бе ди ти да прав ни са вет ни ци бу ду
на рас по ла га њу ка да је по треб но, ра ди да ва ња са ве та вој ним ко ман дан -
ти ма на од го ва ра ју ћем ни воу”13 о при ме ни пра ви ла МХП. Мо ра мо при -
ме ти ти да је ова фор му ла ци ја по ма ло не ја сна, с об зи ром на то да пред -
ви ђа ан га жо ва ње прав них са вет ни ка са мо ка да је то по треб но, а од лу ку
о то ме, прет по ста вља се, до но си вој ни ко ман дант, што од слу ча ја до
слу ча ја мо же до ве сти до раз ли чи те пер цеп ци је пој ма по треб но. И дру -
ги део фор му ла ци је ни је нај и де ал ни је иза бран, по што прет по ста вља да
ће прав ни са вет ни ци би ти ан га жо ва ни код ко ман да на та од го ва ра ју ћег
ни воа, а да се при том не ука зу је ко ји би то ни во био. Ко мен та то ри14 До -
пун ских про то ко ла су ге ри шу да би прав ни са вет ни ци сва ка ко мо ра ли
би ти ан га жо ва ни код ко ман да на та на сле де ћим ни во и ма: вр хов ни ко -
ман дант вој ске и Ге не рал штаб; ко ман дан ти ди ви зи ја и са мо стал них бри -
га да и са њи ма из јед на че ни ко ман дан ти по мор ских и ва зду хо плов них
је ди ни ца; ко ман дан ти чи је је ди ни це из во де опе ра ци је из дво је но од
остат ка ар ми је, ло кал ни ко ман дан ти (укљу чу ју ћи и ко ман дан те оку пи -
ра них те ри то ри ја) и ко ман дан ти вој них ба за и вој них под руч ја. Дру га
ме ра у окви ру вој но-ор га ни за ци о них ме ра про пи са на је чла ном 87. Пр -
вог до пун ског про то ко ла15 и од но си се на оба ве зу ко ман да на та у вој ска -
ма др жа ва пот пи сни ца Про то ко ла да, сра змер но сте пе ну њи хо ве од го -
вор но сти, обез бе де да при пад ни ци ору жа них сна га под њи хо вом
ко ман дом бу ду упо зна ти са сво јим оба ве за ма у по гле ду по што ва ња пра -
ви ла МХП.16 Иако по сво јој су шти ни пред ста вља ди фу зи ју зна ња о МХП,
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13 Ви де ти: Из во ри…, op. cit., стра на 227. 
14 Ви де ти: Pilloud, C.; de Preux, J.; Sandoz, Y.; Zimmermann, B.; Eberlin, Ph.; Gasser, H.;

Wenger, C.F.; Junod, S. S.; Pictet, J.: Commentary…; op. cit., стра на 954.
15 Ви де ти: Из во ри…, op. cit., стра на 229. 
16 Ин те ре сант но је ов де под се ти ти и на не ка ис ку ства ве за на за на шу зе мљу. По чет -

ком ју ла 1998. го ди не, на ини ци ја ти ву Ге не рал шта ба Вој ске Ју го сла ви је штам па на је по -
себ на бро шу ра Под сет ник за при пад ни ке Вој ске Ју го сла ви је, у ко јој су би ла син те ти зо ва -
на основ на пра ви ла МХП, и иста је ди стри бу и ра на до нај ни жих вој них са ста ва, од но сно
до оде ље ња и по слу га. Не ко ли ко ме се ци ка сни је Штаб Вр хов не ко ман де Вој ске Ју го сла -
ви је из дао је бро шу ру Осно ве рат ног пра ва – ре зи ме за ста ре ши не, ко ја је би ла ди стри бу -
и ра на за јед но са на ред бом да све ста ре ши не ко ман ди и је ди ни ца про у че бро шу ру и да се
од ред бе рат ног пра ва до след но при ме њу ју у свим ко ман да ма и је ди ни ца ма. Ви де ти више:
Мар ко вић, И.: При ме на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва ору жа них су ко ба; НИЦ Вој ска, Бе -
оград, 2001, стра не 43–79. Та ко ђе, у Вој сци Ср би је је, ра ди из вр ша ва ња ове оба ве зе, 



ова ме ра је ипак до ми нант но ор га ни за ци о ног ти па у по гле ду свог из вр -
ше ња, по што под ра зу ме ва чи тав низ ак тив но сти на из ра ди, штам па њу и
ди стри бу ци ји раз ли чи тих при руч ни ка на ме ње них број ним ка те го ри ја ма
при пад ни ка ору жа них сна га.

Ди фу зи ја МХП – циљ и циљ не гру пе

У прет ход ном тек сту од ре ђен је по јам и прав ни основ ди фу зи је пра -
ви ла МХП. Пре од ре ђе ња ци ља и циљ них гру па ди фу зи је, бит но је ис та -
ћи да иста оба ве зно мо ра да се из во ди у вре ме ми ра „ка ко би се ство рио
ху ма ни тар ни ре флекс”,17 што пред ста вља нео п хо дан услов да би, у слу ча -
ју евен ту ал ног ору жа ног су ко ба, сви они ко ји су на би ло ко ји на чин ин -
вол ви ра ни у ње га зна ли ко ја су им пра ва, шта су им оба ве зе, као и ко ји је
ми ни мал ни ни во за шти те ко ји мо гу оче ки ва ти. 

Што се ти че ци ља ди фу зи је, по ред ства ра ња „ху ма ни тар ног ре флек -
са” ди фу зи ја има и не по сре дан циљ да све ко ји уче ству ју у ору жа ном су -
ко бу упо зна са пра ви ли ма МХП, да им ука же на ја сан и пре ци зан на чин
на са др жај и сми сао по ме ну тих пра ви ла. Упо зна ва ње са пра ви ли ма МХП
тре ба да во ди из гра ђи ва њу уве ре ња да је МХП „свр сис хо дан си стем прав -
них пра ви ла ко ји је ко ри стан за све ко ји у ору жа ном су ко бу не по сред но уче -
ству ју или су по сред но угро же ни опа сно сти ма ко је из ње га про ис ти чу”,18 и
из гра ђи ва њу уве ре ња да по што ва ње пра ви ла МХП не ма ал тер на ти ве, па
их је у том сми слу по треб но при хва ти ти као сво ја соп стве на пра ви ла по -
на ша ња, по себ но у нај ек стрем ни јим си ту а ци ја ма ка кве пред ста вља ју ору -
жа ни су ко би.19

По што циљ ди фу зи је под ра зу ме ва упо зна ва ње раз ли чи тих ка те го ри ја
ли ца са пра ви ли ма МХП, по треб но је од ре ди ти и ко је су то ка те го ри је
ли ца, јер у од но су на ни во њи хо вог зна ња и ин фор ма ци је ко је им тре ба
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2010. го ди не штам пан и ди стри бу и ран по се бан При руч ник из ме ђу на род ног ху ма ни тар -
ног пра ва у Вој сци Ср би је, ко ји је из ра ђен у скла ду са по ста вље ним ци ље ви ма и зах те ви -
ма ко је је утвр ди ла Упра ва за док три ну и обу ку Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је. Ви де ти ви -
ше: Стар че вић, М.: При руч ник из ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва у Вој сци Ср би је,
Ме ди ја цен тар Од бра на, Бе о град, 2010. 

17 По што ва ње за ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во, Ин тер пар ла мен тар на уни ја и Ме -
ђу на род ни ко ми тет Цр ве ног кр ста, 1999, стра на 60.

18 Стар че вић, М. Ди фу зи ја ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва и основ них прин ци па
Цр ве ног кр ста и Цр ве ног по лу ме се ца; Ју го сло вен ски цр ве ни крст, Бе о град, 2001, стра на 20.

19 Ibid., стра на 21.



пре не ти не мо гу би ти иден тич не.20 У ли те ра ту ри21 се мо же на ћи сле де ћа
по де ла циљ них гру па ди фу зи је: ору жа не сна ге, на ци о нал на дру штва Цр -
ве ног кра ста и Цр ве ног по лу ме се ца, пред став ни ци др жав них ор га на, ци -
вил на за шти та, ме ди цин ско осо бље, мла ди, про свет ни рад ни ци, сред -
ства јав ног ин фор ми са ња, прав ни ци и оп шта јав ност. Иако је, на чел но,
из ло же на кла си фи ка ци ја при хва тљи ва, мо же мо је до пу ни ти са још не ко -
ли ко ка те го ри ја ли ца ко ја зах те ва ју по себ ну па жњу у по гле ду ди фу зи је
пра ви ла МХП, а то су: при пад ни ци не вла ди них ор га ни за ци ја, за по сле ни
у ин сти ту ци ја ма кул ту ре и му зе ји ма, и у окви ру др жав них ор га на као по -
себ не ка те го ри је – при пад ни ци по ли ци је и слу жбе ни ци обез бе ђе ња у ин -
сти ту ци ја ма за из др жа ва ње за твор ских ка зни. На кон ова ко утвр ђе не кла -
си фи ка ци је циљ них гру па, по ку ша ће мо у нај кра ћим цр та ма ука за ти и
ко је су то спе ци фич но сти ди фу зи је пра ви ла МХП у од но су на сва ку од
њих.

Ору жа не сна ге

Ово је сва ка ко нај ва жни ја циљ на гру па ди фу зи је, из јед но став ног
раз ло га што су при пад ни ци ору жа них сна га нај ди рект ни је у при ли ци да
при ме њу ју пра ви ла МХП у слу ча ју ору жа ног су ко ба. У окви ру ове гру пе
мо гу ће је раз ли ко ва ти не ко ли ко ка те го ри ја са спе ци фич ним по тре ба ма
у по гле ду ди фу зи је. Пр ва ка те го ри ја су нај ви ши ни вои ко ман до ва ња у
од но су на ко је ди фу зи ја тре ба да бу де усме ре на у ци љу да исти схва те
сво ју оба ве зу за по што ва ње МХП, али и сво ју од го вор ност за обу ку у
при ме ни пра ви ла МХП свих пот чи ње них ко ји ма ко ман ду ју, као и за њи -
хо во до след но по што ва ње тих пра ви ла. Дру га ка те го ри ја су ко ман дан ти
и ко ман ди ри је ди ни ца у опе ра тив ном са ста ву ко ји се у слу ча ју ору жа ног
су ко ба „на ла зе у си ту а ци ји да не по сред но при ме њу ју пра ви ла МХП и ре ша -
ва ју чи тав низ ком пли ко ва них си ту а ци ја ко је мо гу да про ис тек ну у то ку
ору жа ног су ко ба.”22 У од но су на при пад ни ке ове ка те го ри је ди фу зи ја тре -
ба да ис пу ни два зах те ва. Са јед не стра не, да им омо гу ћи до бро по зна ва -
ње кон крет них пра ви ла МХП ко ја ће при ме њи ва ти у то ку ору жа ног су ко -
ба, и са дру ге стра не, да раз ви је њи хо ву спо соб ност да сво ја зна ња из
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20 При ме ра ра ди, за по сле ни ма у му зе ји ма и ин сти ту ци ја ма кул ту ре сва ка ко су нај -
зна чај ни ја пра ви ла о за шти ти кул тур них до ба ра у вре ме ору жа них су ко ба, док је, с дру -
ге стра не, при пад ни ке ци вил не за шти те по треб но упо зна ти са број ним пра ви ли ма о ме -
сту, уло зи и за да ци ма ци вил не за шти те у ору жа ном су ко бу, као и са ње ним по себ ним
по ло жа јем у слу ча ју оку па ци је. 

21 Стар че вић, М., Ди фу зи ја…, оp. cit., стра не 22–36. 
22 Ibid.



обла сти МХП пре не су на сво је пот чи ње не. Тре ћа ка те го ри ја су не по -
сред ни из вр ши о ци, од но сно вој ни ци, са ко ји ма рад на усва ја њу зна ња
МХП под ра зу ме ва не са мо уче ње пра ви ла ове гра не пра ва, не го и уве -
жба ва ње њи хо ве при ме не, у окви ру од ре ђе них так тич ких и дру гих прак -
тич них ве жби на те ре ну. И на по слет ку, као че твр та ка те го ри ја из два ја ју
се прав ни са вет ни ци за при ме ну ху ма ни тар ног пра ва у од но су на ко је
ди фу зи ју тре ба из вр ши ти на на чин да мак си мал но усво је по зна ва ње и
при ме ну пра ви ла МХП.

На ци о нал на дру штва Цр ве ног кр ста и Цр ве ног по лу ме се ца

Има ју ћи у ви ду хе те ро ге ност са ста ва на ци о нал них дру шта ва Цр ве -
ног кр ста и Цр ве ног по лу ме се ца, при ли ком ди фу зи је пра ви ла МХП по -
себ ну па жњу тре ба обра ти ти на ни во зна ња ко ји тре ба пре не ти раз ли чи -
тим ка те го ри ја ма чла но ва ових дру шта ва. Сва ка ко да је нај ви ши ни во
ди фу зи је по треб но усме ри ти на про фе си о нал но осо бље дру шта ва, као и
на оне во лон те ре ко ји оба вља ју упра вљач ке по сло ве у на ци о нал ним дру -
штви ма, док је у јед ном оп шти јем и по са др жа ју скром ни јем оби му ди -
фу зи ју по треб но из вр ши ти са свим во лон те ри ма у на ци о нал ним дру -
штви ма, при че му по себ ну па жњу тре ба усме ри ти на под мла дак.

Пред став ни ци др жав них ор га на

Ди фу зи ја зна ња из обла сти МХП тре ба би ти усме ре на, ма кар у нај -
оп шти јим цр та ма и пре ма пред став ни ци ма др жав них ор га на (пр вен стве -
но они ма ко ји ути чу на до но ше ње од лу ка у тим ор га ни ма), и то оних за -
ду же них за ме ђу на род не од но се, уну тра шње по сло ве, од бра ну, здра вље и
со ци јал ну по ли ти ку, обра зо ва ње, као и пре ма пред став ни ци ма за ко но -
дав не вла сти. Раз лог за из бор пред став ни ка др жав них ор га на као циљ не
гру пе ди фу зи је ле жи у чи ње ни ци да исти, у на че лу, не по се ду ју зна ња из
ове обла сти, а по при ро ди сво јих по сло ва, у слу ча ју евен ту ал ног ору жа -
ног су ко ба, до ла зе у си ту а ци ју да мо ра ју при ме њи ва ти пра ви ла МХП.
Дру ги, и не ма ње би тан раз лог, је мо би ли за ци ја др жав них ор га на у ци љу
пред у зи ма ња дру гих ме ра им пле мен та ци је пра ви ла МХП, ко је спа да ју у
над ле жност тих ор га на и мо гу/мо ра ју се из вр ши ти у мир но доп ским
усло ви ма, а нај че шће по је ди ни др жав ни ор га ни ни су ни упо зна ти са том
њи хо вом оба ве зом. 

Ци вил на за шти та

С об зи ром на чи ње ни цу да ци вил на за шти та пред ста вља зна чај ну
ин сти ту ци ју пред ви ђе ну пра ви ли ма МХП, и це не ћи ње ну спе ци фич ну
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уло гу у слу ча ју ору жа ног су ко ба, као и ње но спе ци фич но ор га ни за ци о но
устрој ство и на чин де ло ва ња, као ло ги чан се на ме ће за кљу чак да ње ни
при пад ни ци мо ра ју до бро по зна ва ти пра ви ла МХП, по себ но она ме ђу
њи ма ко ја се од но се на де лат ност ци вил не за шти те. И у овом слу ча ју,
исто као и код при пад ни ка ору жа них сна га, ди фу зи ју је по треб но вр ши -
ти усме ре но у од но су на ка те го ри је, при че му раз ли чи те сте пе не оп што -
сти зна ња тре ба про јек то ва ти и на сто ја ти да их усво је нај ви ши ру ко во ди -
о ци као јед на ка те го ри ја, ру ко во ди о ци уста но ва и је ди ни ца као дру га
ка те го ри ја, спе ци фич на по то ме што има ди рект ну од го вор ност за из вр -
ша ва ње кон крет них ак ци ја и ак тив но сти на те ре ну, и при пад ни ци ци вил -
не за шти те као тре ћа ка те го ри ја, чи је по зна ва ње пра ви ла МХП мо ра би -
ти не са мо те о риј ско, не го и под у пр то пер ма нент ним прак тич ним
уве жба ва њем спро во ђе ња тих пра ви ла.

Ме ди цин ско осо бље

Ме ди цин ском осо бљу као циљ ној гру пи ди фу зи је пра ви ла МХП тре -
ба омо гу ћи ти да схва те, раз у ме ју и усво је нео п хо дан ни во зна ња о пра ви -
ма ко ја има ју за вре ме ору жа ног су ко ба, као и да раз у ме ју оба ве зе ко је
мо ра ју да ис пу ња ва ју да би ко ри сти ли за шти ту пред ви ђе ну пра ви ли ма
МХП. Ди фу зи ја пре ма овој гру пи мо ра би ти усме ре на та ко да се она
упо зна и са њи хо вим не га тив ним оба ве за ма, од но сно са де лат но сти ма с
ко ји ма се не сме ју ба ви ти то ком ору жа ног су ко ба, ка ко сво јим по ступ ци -
ма не би угро зи ли не са мо сво ју лич ну за шти ту, не го и за шти ту па ци је на -
та о ко ји ма се бри ну.

Мла ди

Мла ди су сва ка ко нај ин те ре сант ни ја гру па за ди фу зи ју пра ви ла
МХП, из про стог раз ло га што се код њих мо же лак ше не го код дру гих
гру па ство ри ти „ху ма ни тар ни ре флекс”. Због хе те ро ге но сти ове гру пе,
сва ка ко и ту тре ба из вр ши ти од ре ђе ну ка те го ри за ци ју и омо гу ћи ти раз -
ли чи те ни вое ди фу зи је за мла де у ви шим раз ре ди ма основ ног обра зо ва -
ња, за мла де у сред њем обра зо ва њу и ко нач но на уни вер зи те ти ма и фа -
кул те ти ма. Бри га за ди фу зи ју пра ви ла МХП пре ма мла ди ма на шла је
сво је ме сто и у Же нев ским кон вен ци ја ма23, ко ји ма се, пре по ру чу је др жа -
ва ма пот пи сни ца ма да про у ча ва ње пра ви ла МХП по ред вој ног школ -
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ства, бу де за сту пље но и у гра ђан ским обра зов ним ин сти ту ци ја ма.24 Ово
сва ка ко пред ста вља до бар, па чак и по же љан на чин ди фу зи је, на рав но
под усло вом, да на ста ву из во де ли ца ко ја има ју по тре бан ни во зна ња и
прак тич них ис ку ста ва из ове обла сти.

Про свет ни рад ни ци

Про свет ни рад ни ци као циљ на гру па ди фу зи је пра ви ла МХП су јед -
на од нај ва жни јих гру па, из јед но став ног раз ло га што се пре ко њих мо же
обез бе ди ти да ља ква ли тет на ди фу зи ја пра ви ла МХП у од но су на мла де.
Не тре ба ис пу сти ти из ви да чи ње ни цу да про свет ни рад ни ци има ју по -
себ на зна ња из обла сти ме то до ло ги је пре но ше ња зна ња. Уко ли ко још
по се ду ју по тре бан ни во зна ња из обла сти МХП, и ако има ју во љу да та
зна ња да ље пре но се, они мо гу би ти нај ја ча ка ри ка у лан цу ди фу зи је пра -
ви ла МХП.

Сред ства јав ног ин фор ми са ња

Сред ства јав ног ин фор ми са ња су циљ на гру па ко јој се мо ра обра ти -
ти по себ на па жња. Од њих се не оче ку је да са ма не по сред но при ме њу ју
зна ња ко ја ди фу зи ја ну ди, не го да ство ре дру штве ну кли му по год ну за
оства ри ва ње оп штег ци ља ди фу зи је: да мо ти ви шу што ши ру јав ност да
при хва ти вред но сти ко је ди фу зи ја пра ви ла МХП афир ми ше, као и да рад
на раз ви ја њу тих вред но сти и уче шће у од го ва ра ју ћим ак ци ја ма учи ни
при влач ним за мно ге, а по себ но за мла де љу де. У том сми слу, као по себ -
ну гру пу за ди фу зи ју тре ба иза бра ти но ви на ре нај у ти цај ни јих ме ди ја,
што мо же пред ста вља ти до дат ну га ран ци ју да ће ди фу зи ја има ти ши ро -
ку и сна жну ме диј ску по др шку.

Прав ни ци

Иако из гле да чуд но да прав ни ци бу ду циљ на гру па ди фу зи је, из про -
стог раз ло га што се прет по ста вља да они по зна ју пра во, па их не тре ба
до дат но под у ча ва ти, али ди фу зи ја пре ма њи ма је нео п ход на. Пр ви раз -
лог је што је ве ћи на прав ни ка окре ну та дру гим гра на ма пра ва, то јест
они ма ко је су у сва ко днев ној при ме ни, та ко да се ве о ма ма ло прав ни ка
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24 У овом по гле ду ин те ре сан тан је и при мер Ре пу бли ке Ср би је. На Вој ној ака де ми -
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се бан пред мет МХП се из у ча ва на Фа кул те ту без бед но сти, Фа кул те ту по ли тич ких на у ка,
Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу
и Де парт ма ну за прав не на у ке Др жав ног уни вер зи те та у Но вом Па за ру.



сва ко днев но ба ви пра ви ли ма МХП. Дру ги раз лог је тај што се пра ви ла
МХП кон стант но ме ња ју и на до гра ђу ју, због че га је по треб но стал но би -
ти у то ку са но во на ста лим до пу на ма и из ме на ма. По што прав ни ци, по
де фи ни ци ји, зна ју да ту ма че пра во, а по при ро ди њи хо вог по сла мо гу би -
ти за по сле ни у раз ли чи тим др жав ним ор га ни ма, нео п ход но је да се они
од ре де као циљ на гру па ди фу зи је, и то та ква циљ на гру па ко ја у бу дућ но -
сти мо же да ље пре но си ти зна ња сте че на ди фу зи јом.

Оп шта јав ност

Ко нач ни циљ ди фу зи је је да нај ве ћи број гра ђа на бу де упо знат ба рем
са ми ни му мом пра ви ла МХП. Из тог раз ло га оп шта јав ност пред ста вља
ону ко нач ну циљ ну гру пу пре ма ко јој ди фу зи ја мо ра би ти усме ре на на
раз ли чи те на чи не и по сред ством раз ли чи тих пре но си ла ца ди фу зи је.
Сва ка ко, не за мен љи ва је уло га ме ди ја и на ци о нал них дру шта ва Цр ве ног
кр ста и Цр ве ног по лу ме се ца – пр вих због то га што има ју мо гућ ност да
сли ком, зву ком или пи са ном реч ју до так ну и нај у да ље ни јег по је дин ца у
дру штву, а дру гих из раз ло га што у сво јој ор га ни за ци ји има ју до во љан
број об у че них ли ца, пр вен стве но во лон те ра, вољ них да се ба ве ди фу зи -
јом пра ви ла МХП у на ци о нал ним окви ри ма. Ов де се не мо же оче ки ва ти
де таљ на ди фу зи ја свих пра ви ла, већ са мо оних основ них га ран ци ја, при
че му је бит но да ди фу зи ја бу де ла ко ра зу мљи ва, пре не се на јед но став ним
реч ни ком и као та ква ла ко при хва тљи ва за нај ши ре сло је ве дру штва.

При пад ни ци не вла ди них ор га ни за ци ја

У вре ме ну бу ја ња не вла ди ног сек то ра нео збиљ но би би ло да се не
усме ри па жња на њих и не по ку ша ти да се они укљу че у је дан ова ко ху -
ман циљ, ка ква је ди фу зи ја пра ви ла МХП са ма по се би. Не вла ди не ор га -
ни за ци је, са сво јом раз гра на том мре жом са рад ни ка за ин те ре со ва них за
раз ли чи те об ли ке дру штве не ак тив но сти, сва ка ко су по год на ба за за ди -
фу зи ју пра ви ла МХП, по го то во ако се има у ви ду да се оне мо гу ис ко ри -
сти ти и као ре грут на ба за за ан га жо ва ње но вих ди фу зо ра, од но сно ли ца
ко ја ће да ље ра ди ти на ди фу зи ји пра ви ла МХП.

За по сле ни у ин сти ту ци ја ма кул ту ре и му зе ји ма

Раз ло зи ко ји су нас опре де ли ли да за по сле не у ин сти ту ци ја ма кул ту -
ре и му зе ји ма из дво ји мо у по себ ну циљ ну гру пу ди фу зи је на ла зе се у чи -
ње ни ци да пра ви ла МХП са др же и од ре ђе ни број од ред би о за шти ти кул -
тур них до ба ра за вре ме ору жа них су ко ба. За раз ли ку од од ред би о
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за шти ти жр та ва ору жа них су ко ба ко је су си сте ма ти зо ва не ма ње-ви ше у
по је ди нач ним ме ђу на род но-прав ним до ку мен ти ма по ка те го ри ја ма жр -
та ва ору жа них су ко ба, од ред бе о за шти ти кул тур них до ба ра за вре ме
ору жа них су ко ба су дис пер зо ва не у ве ћем бро ју до ку ме на та.25 Због зна -
ча ја ко ји за сва ку на ци ју има очу ва ње ње них кул тур них бо гат ста ва као
ба шти не, по твр де и ре пре зен та на ци о нал ног иден ти те та, нео п ход но је
из вр ши ти ди фу зи ју спе ци фич них пра ви ла МХП ко ја се од но се на за -
шти ту кул тур них до ба ра упра во пре ма овој по себ ној ка те го ри ји ли ца,
која по при ро ди по сла има уло гу чу ва ра на ци о нал них кул тур них и исто -
риј ских бла га.

При пад ни ци по ли ци је и слу жбе ни ци обез бе ђе ња у ин сти ту ци ја ма за
издр жа ва ње за твор ских ка зни

Ору жа ни су коб не ми нов но као по сле ди цу има од ре ђе ни број ли ца
ко ја би ва ју ли ше на сло бо де, при тво ре на или за ро бље на. Пра ви ма ових
ли ца се по све ћу је ма ло па жње у вр тло гу рат них до га ђа ња и она не рет ко
би ва ју пре пу ште на на ми лост и не ми лост сво јим чу ва ри ма, а у уло зи чу -
ва ра мо гу се на ћи при пад ни ци по ли ци је и за твор ских слу жби. Упра во је
ово раз лог због че га ди фу зи ја основ них пра ви ла ху ма но сти у ору жа ном
су ко бу мо ра би ти по себ но при ла го ђе на и усме ре на пре ма по ме ну тим
гру па ма ли ца. Ди фу зи ја у овом слу ча ју под ра зу ме ва де таљ но упо зна ва -
ње са по себ ним пра ви ли ма по ступ ка пре ма за ро бље ни ма, ин тер ни ра ни -
ма, осу ђе ни ма, ли ци ма пре ма ко ји ма је у то ку кри вич ни по сту пак, са по -
себ ним на гла ском на по сту пак пре ма та квим ли ци ма ко ја су су прот ног
по ла.

За кљу чак 

Ме ђу на род но прав ни до ку мен ти ко ји тре ти ра ју ма те ри ју ху ма ни тар -
ног пра ва, од но сно, ко ји са др же пра ви ла о за шти ти жр та ва ору жа них
су ко ба, уста но вља ва ју и ме ха ни зме им пле мен та ци је тих пра ви ла у на ци -
о нал на за ко но дав ства. Адре сат им пле мен та ци је је екс клу зив но др жа ва
пот пи сни ца ме ђу на род ног уго во ра. У том по гле ду пред др жа ву се ста -
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вља ју број не оба ве зе од чи јег ис пу ње ња за ви си по ло жај жр та ва и ху ма ни
трет ман ли ца у не ком евен ту ал ном бу ду ћем ору жа ном су ко бу. Иако је
ору жа ни су коб про скри бо ван ме тод оп ште ња у са вре ме ној ме ђу на род ној
за јед ни ци, фак тич ко ста ње ја сно ука зу је да су ору жа ни су ко би ре ал ност.
Упра во та ре ал ност на ла же да се им пле мен та ци ји пра ви ла МХП по кло -
ни ду жна па жња и да се про цес им пле мен та ци је спро во ди у вре ме ми ра,
ка ко би у мо гу ћем ору жа ном су ко бу ко ли ко-то ли ко по мо гао број ним
угро же ним ка те го ри ја ма. Сте пен им пле мен та ци је пра ви ла МХП за ви си
од број них фак то ра уну тар јед не др жа ве. Не ки од њих су: пер цеп ци ја без -
бед но сне угро же но сти др жа ве, по ли тич ка во ља за им пле мен та ци јом пра -
ви ла МХП, еко ном ске мо гућ но сти им пле мен та ци је, (не)по се до ва ње до -
вољ ног бро ја струч ног и об у че ног ка дра за про цес им пле мен та ци је и
ди фу зи је, при па да ње од но сно не при па да ње раз ли чи тим об ли ци ма вој но-
по ли тич ких и без бед но сних над на ци о нал них ор га ни за ци ја, од су ство или
при су ство уну тра шњих ору жа них су ко ба на са мој те ри то ри ји др жа ве,
при су ство оку па ци о них сна га, сна га за на ме та ње ми ра или сна га за над -
гле да ње ми ра на те ри то ри ји др жа ве, сте пен про фе си о на ли зо ва но сти
ору жа них сна га, сте пен ор га ни зо ва но сти ци вил не за шти те, стра те гиј ско
опре де ље ње др жа ве за на чин им пле мен та ци је, и та ко да ље.

Та ко ђе, не спор на је чи ње ни ца да им пле мен та ци ја и ди фу зи ја зах те -
ва ју зна чај на ма те ри јал на сред ства, при че му се сва ка др жа ва на да да не -
ће мо ра ти у ствар но сти и на сво јој те ри то ри ји да про ве ра ва ефек те им -
пле мен та ци је и ди фу зи је, по што је је ди ни ре а лан на чин да се то про ве ри
ста ње ору жа ног су ко ба. По сма тра но из овог угла, ма те ри јал ни тро шко -
ви им пле мен та ци је пра ви ла МХП за др жа ву ко ја има по вољ но без бед но -
сно окру же ње и до бру без бед но сну пер спек ти ву, мо гу из гле да ти као не -
по треб но из два ја ње сред ста ва из др жав ног бу џе та. Али, све док по сто ји и
нај ма ња мо гућ ност, ма кар и у да ле кој пер спек ти ви да се не ки од по тен -
ци јал них без бед но сних ри зи ка пре тво ри у ору жа ни су коб, ме ре им пле -
мен та ци је мо ра ју се спро во ди ти, без об зи ра на це ну, и не са мо за то што
је то ме ђу на род на оба ве за, већ пр вен стве но због то га што је то нај бо љи и
је ди ни на чин да др жа ва омо гу ћи ста нов ни штву на сво јој те ри то ри ји да
лак ше пре бро ди стра хо те ору жа ног су ко ба. Сва ка иоле озбиљ на др жа ва
је све сна да та кве прет ње, ма ње или ви ше ин тен зив не, ма ње или ви ше ла -
тент не, по сто је и по сто ја ће још ду го, па сто га им пле мен та ци ја пра ви ла
МХП мо ра има ти зна чај но ме сто у од брам бе ним при пре ма ма сва ке др -
жа ве. 

Што се ти че са ме ди фу зи је пра ви ла МХП, она је нео п ход на пр вен -
стве но због то га да би се код циљ них ка те го ри ја раз ви ла свест о вред но -
сти МХП. Не ве ри ца у функ ци о нал ност овог си сте ма пра ви ла је че ста
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по ја ва, по го то во што увек по сто је при ме ри оних ко ји су пра ви ла МХП
кр ши ли, а ни су због то га ка жње ни, а и са мо ме диј ско ин фор ми са ње о
ору жа ним су ко би ма пу но је сен за ци о на ли стич ких нат пи са о кр ше њу
пра ви ла МХП, док се слу ча је ви ма до след не при ме не и по што ва ња ових
пра ви ла у ме ди ји ма не по кла ња го то во ни ка ква па жња. И по ред чи ње ни -
ца да се по вре де ху ма ни тар ног пра ва упо тре бља ва ју у про па ганд не свр -
хе и чи ње ни ца да ни су ка жње ни сви по чи ни о ци по вре да МХП, оба ве за
по што ва ња ових пра ви ла оста је, из јед но став ног раз ло га што сва ко од го -
ва ра за сво је по ступ ке, а онај ко је из бе гао кри вич ну од го вор ност не зна -
чи да ће је мо ћи за у век из бе га ва ти. Ди фу зи ја ов де сва ка ко има ве ли ку
уло гу да ути че на циљ не гру пе пре ма ко ји ма се при ме њу је, да схва те да
је чо веч ност вр хов ни иде ал и ме ра ци ви ли зо ва но сти сва ког по је дин ца у
ору жа ном су ко бу.

На по слет ку, по сто ји ли ал тер на ти ва по што ва њу пра ви ла МХП? Ка -
да су у пи та њу ма ле и вој нич ки ин фе ри ор не др жа ве, та кве ал тер на ти ве
не ма, њи ма оста је је ди но да стрикт но по шту ју пра ви ла МХП, да ука зу -
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за шти ту од та квих по вре да. А за све ове рад ње по треб но је до бро по зна -
ва ње и при ме на пра ви ла МХП, ко јих не ма без им пле мен та ци је и ди фу -
зи је.
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miloš Petrović

Role of the Sta te in Im ple men ta tion and dis se mi na tion of Ru les of In ter na ti o nal
Hu ma ni ta rian Law

Ab stract

In ter na ti o nal Law do cu ments which ma king system of pro tec ting vic tims of ar med
con flicts, con tain ru les whe re the Sta tes are obli ga ted in the ir in ter nal le gal systems put
de fi ned ru les. They ha ve to le arn wi de-spread mass of ci ti zens with ru les of In ter na ti -
o nal Hu ma ni ta rian Law. In pe a ce ful ti me the Sta tes must ta ke ac tion with so me prac-
ti cal me a su res which are, when ar med con flict be gin, tho se me a su res will let vic tims of
the War to get over fe ars as pa in less as pos si ble. The se me a su res are known such as im-
ple men ta tion and dis se mi na tion of In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law. In this ar tic le, the
aut hor analyzed the ru les of im ple men ta tion and dis se mi na tion of In ter na ti o nal Hu ma -
ni ta rian Law, and tried to gi ve the an swer on the qu e sti on which prac ti cal me a su res one
Sta te can ta ke in ti me of pe a ce, and which co uld cal led – im ple men ta tion of ru les of In-
ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law. Al so, the aut hor tried to cla im cha rac te ri stic gro ups to-
ward to which sho uld be di rec ted dis se mi na tion of ru les of In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian
Law.
Key words: In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law, im ple men ta tion, dis se mi na tion.
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Љу ба Сли јеп че вић
Пра во суд на ака де ми ја 
Но ви Сад

МИ НИ МАЛ НА ПРА ВА НА ОД БРА НУ У КРИ ВИЧ НОМ ПО СТУП КУ
ПРЕ МА ЧЛА НУ 6, СТ. 3 ЕВРОП СКЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ О ЉУД СКИМ
ПРА ВИ МА И њЕ ГО ВА ПРИ МЕ НА КРОЗ ПРАК СУ ЕВРОП СКОГ

СУ ДА ЗА ЉУД СКА ПРА ВА

Са же так
По јам „ми ни мал на пра ва на од бра ну” у кри вич ном по ступ ку га ран то ван је чла ном
6, ст. 3 Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма и та пра ва се мо гу пре ци зно од ре -
ди ти, али, по јам је од ре див и кроз прак су Европ ског су да за људ ска пра ва (ECHR).
Аутор овог члан ка да је при каз не ко ли ко слу ча је ва ко ји су во ђе ни пред ECHR ко јом
при ли ком је до тич ни суд на шао да је до шло до кр ше ња чла на 6, ст. 3. Члан 6, став 3
са др жи кон крет не од ред бе ко ји ма се пред ви ђа ју до дат ни про це ду рал ни стан дар ди
ко ји се од но се са мо на ли ца ко ја су оп ту же на за кри вич на де ла.
Кључ не ре чи: ми ни мал на пра ва на од бра ну у кри вич ном по ступ ку, Европ ски суд за
људ ска пра ва, Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви ма.

Увод

Европ ске др жа ве су, у ци љу хар мо ни за ци је за ко но дав не управ не и
суд ске прак се и при ме не истих прав них стан дар да, усво ји ле од ре ђе не до -
ку мен те о људ ским пра ви ма, а са мим ти ме пре у зе ле и кон крет не оба ве зе.
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Је дан од тих до ку ме на та је Европ ска кон вен ци ја о за шти ти људ ских пра -
ва и фун да мен тал них сло бо да, ко ја је прав ни акт Са ве та Евро пе до нет у
Ри му 04. но вем бра 1950. го ди не. Ори ги нал на вер зи ја са ста вље на је на
ен гле ском и фран цу ском је зи ку и об ја вље на под на зи вом Европ ска кон -
вен ци ја о за шти ти људ ских пра ва и фун да мен тал них сло бо да, а сту пи ла
је на сна гу 3. сеп тем бра 1953. го ди не.

Чин до но ше ња Кон вен ци је прав но је уоб ли чио иде ју зе ма ља Евро пе
о ус по ста вља њу је дин стве не за шти те људ ских и ин ди ви ду ал них по ли -
тич ких сло бо да. На кнад ним прав ним до пу на ма из Про то ко ла 1, 4, 6, 7,
12, 13. и 14. уна пре ђе на је пр во бит на за шти та пра ва и сло бо да из 1950.
го ди не, а Про то кол бр. 14, ко ји је сту пио на сна гу 1. 06. 2010. го ди не, до -
нет је ра ди по бољ ша ња ефи ка сно сти Европ ског су да за људ ска пра ва јер
се њи ме омо гу ћа ва да се бр же и лак ше вр ши се лек ци ја и од ба ци ва ње
при хва тљи вих пред став ки и од лу чу је о истим или слич ним слу ча је ви ма
ко ји се по на вља ју.

Кон вен ци ја про гла ша ва да од ре ђе на људ ска пра ва и сло бо де тре ба да
бу ду га ран то ва на и за шти ће на у прав ним си сте ми ма сва ке др жа ве. Та ко -
ђе, уво ди и по ли тич ке и прав не ме ха ни зме по мо ћу ко јих по вре де ових
пра ва мо гу би ти ис пи ти ва не на ме ђу на род ном ни воу. Кон вен ци ја се
углав ном ба ви за шти том по је дин ца од ме ша ња др жа ве у њи хо ва фун да -
мен тал на пра ва. Она на ме ће др жа ва ма не га тив не оба ве зе уз др жа ва ња од
та квих ме ша ња, али и зах те ва да др жа ве „обез бе де” не ка пра ва. 

На ша зе мља ра ти фи ко ва ла је Кон вен ци ју 26. де цем бра 2003. го ди не,
али, она прав но де лу је од 03. мар та 2004. Пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би -
је и пре ма од ред би чл. 194. – „По твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри и оп ште
при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва део су прав ног по рет ка Ре пу -
бли ке Ср би је” – ECHR не ће про гла си ти при хва тљи вом ни јед ну пред став -
ку, ако прет ход но ни су ис цр пље ни сви прав ни ле ко ви и ако се не про ђу
све на ци о нал не ин стан це. Члан 6. Европ ске кон вен ци је га ран ту је пра во
на пра вич но су ђе ње ко је је од фун да мен тал ног зна ча ја у де мо крат ском
дру штву и ко је има цен трал но ме сто у си сте му Кон вен ци је. Циљ и свр ха
за сни ва ју се на прин ци пу вла да ви не пра ва, на ко јем су та ква дру штва из -
гра ђе на и за сно ва на. Члан 6. Кон вен ци је је од ред ба на ко ју се под но си о -
ци пред став ки нај че шће по зи ва ју.

Као и у слу ча ју дру гих од ре да ба Кон вен ци је, мно ги пој мо ви ко ји се
ко ри сте у чла ну 6. ст. 1 има ју „ауто ном но” зна че ње и по не кад зах те ва -
ју дру га чи је ту ма че ње од ту ма че ња ко ја ну де уну тра шњи за ко ни. Док
члан 6, ста во ви 2 и 3 са др же кон крет не од ред бе ко ји ма се пред ви ђа ју
до дат ни про це ду рал ни стан дар ди ко ји се од но се са мо на ли ца ко ја су
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оп ту же на за „кри вич на де ла”, члан 6, став 1 се од но си ка ко на „гра ђан -
ске”, та ко и на „кри вич не” по ступ ке. Ва жно је има ти на уму да Европ ски
суд за људ ска пра ва не ма пра во да, сход но чла ну 6, на ло жи об на вља ње
суд ског по ступ ка пред на ци о нал ним су дом, ни ти да за ме ни утвр ђе но
чи ње нич но ста ње или на ци о нал ни за кон. Ни ти утвр ђу је да ли је пре су -
да од го ва ра ју ћа.

Ко ми тет Ми ни ста ра Са ве та Евро пе до нео је Пре по ру ку број R(2000)
2 од 19. 1. 2000. го ди не ко јом је су ге ри са но зе мља ма чла ни ца ма да оси -
гу ра ју сво јим про пи си ма мо гућ ност пре и спи ти ва ња слу ча ја или по на -
вља ња по ступ ка у пред ме ти ма у ко ји ма се утвр ђу је, од лу ком Су да, да је
по вре ђе но пра во стран ке за га ран то ва но Кон вен ци јом. У на шим про це -
сним за ко ни ма, ЗПП, ЗКП и ЗУС. уве ден је, у скла ду с овом Пре по ру ком,
овај основ за по на вља ње по ступ ка. У За ко ни ку, у кри вич ном по ступ ку у
чл. 426, ст. 1 тач ка 6, на во ди се да се кри вич ни по сту пак ко ји је окон чан
пра во сна жном пре су дом мо же по но ви ти у ко рист окри вље ног, ако је од -
лу ком ECHR утвр ђе но да су кр ше на људ ска пра ва и основ не сло бо де и да
је пре су да за сно ва на на та квом кр ше њу, а да је по на вља њем по ступ ка мо -
гу ће ис пра ви ти учи ње ну по вре ду. По на вља ње по ступ ка по овом осно ву
мо же се тра жи ти у ро ку од 6 ме се ци од да на об ја вљи ва ња од лу ке Европ -
ског су да за људ ска пра ва у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Ми ни мал на пра ва на од бра ну у кри вич ном по ступ ку

Члан 6. ст. 3 Европ ске кон вен ци је гла си:
„Сва ко ко је оп ту жен за кри вич но де ло, има сле де ћа ми ни мал на

пра ва:
а) да у нај кра ћем мо гу ћем ро ку, по дроб но и на је зи ку ко ји раз у ме,

бу де оба ве штен о при ро ди и раз ло зи ма за оп ту жбу про тив ње га;
б) да има до вољ но вре ме на и мо гућ но сти за при пре ма ње од бра не;
ц) да се бра ни лич но или пу тем бра ни о ца ко га сам иза бе ре, или, ако

не ма до вољ но сред ста ва да пла ти за прав ну по моћ, да ову по моћ
до би је бес плат но ка да ин те ре си прав де то зах те ва ју;

д) да ис пи ту је све до ке про тив се бе или да по стиг не да се они ис пи та -
ју и да се обез бе ди при су ство и са слу ша ње све до ка у ње го ву ко -
рист, под истим усло ви ма ко ји ва же за оне ко ји све до че про тив
ње га;

е) да до би је бес плат ну по моћ пре во ди о ца, ако не раз у ме или не го во -
ри је зик ко ји се упо тре бља ва на су ду.“
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Га ран ци је са др жа не у ста ву 3 чла на 6. Кон вен ци је пред ста вља ју ми -
ни мал на пра ва на од бра ну у кри вич ном по ступ ку. По ми шље њу EC HR
пред ста вља ју спе ци фич ни аспект пра ва на пра вич но су ђе ње ко је је про -
пи са но чла ном 6, став 1. За то суд увек раз ма тра на вод но кр ше ње јед ног
од пра ва за јам че них чла ном 6, ст. 3 за јед но са чл. 6, ст. 1. То зна чи да
под но си лац пред став ке, ка ко би до ка зао да је пре кр ше но јед но од ње го -
вих ми ни мал них пра ва на од бра ну, мо ра, та ко ђе, да до ка же ка ко је то
огра ни чи ло ње го ву од бра ну са ста но ви шта пра вич но сти кри вич ног по -
ступ ка гле да ног у це ли ни.

Оба ве ште ње о оп ту жби, чл. 6, ст. 3, тач ка (а)

Ово пра во је од цен трал ног зна ча ја за из во ђе ње од бра не уко ли ко се
ра ди о кри вич ним оп ту жба ма ко је се ста вља ју на те рет не ком ли цу. Пре -
ма то ме, ду жност др жа ве ко ја про ис ти че из чла на 6, став 3, тач ка (а)
знат но је екс пли цит ни ја и под ра зу ме ва да оп ту же ни има пра во да до би -
је кон крет ни је и де таљ ни је ин фор ма ци је о оп ту жби про тив се бе, не го
што је то слу чај са пра вом ко је му се при зна је на осно ву чла на 5, став 2.

Ин фор ма ци је ко је тре ба да ти оп ту же ном од но се се на „при ро ду и
раз ло ге” за оп ту жбу про тив ње га. При ро да озна ча ва кри вич но де ло ко је
му се ста вља на те рет, на при мер. То је прав на ква ли фи ка ци ја, док реч
„раз ло зи” озна ча ва де ла ко ја је он, на вод но, по чи нио, од но сно опис де ла
и окол но сти ко је бли же од ре ђу ју кри вич но де ло. Од пре суд ног су зна ча -
ја све по је ди но сти оп ту жбе, бу ду ћи да је од тог тре нут ка ли це фор мал но
оба ве ште но о чи ње нич ном и прав ном осно ву оп ту жби про тив ње га.

Су шти на пра ва на до би ја ње оба ве ште ња у скла ду са чл. 6, ст. 3, тач -
ка (а) сво ди се на то да та оба ве ште ња тре ба да бу ду до вољ на да оп ту же -
ном омо гу ће да поч не да фор му ли ше сво ју од бра ну. Ни је нео п ход но да
окри вље ни бу де оба ве штен о де та љи ма свих до ка за ко ји про тив ње га по -
сто је. Те ин фор ма ци је тре ба да ти оп ту же ном, али у ка сни јој фа зи по -
ступ ка, ка ко то на ла же чл. 6, став 3, тач ка (б). Не по сто ји ни шта у ју ри -
спру ден ци ји су да што би зах те ва ло да од ред ба о при ро ди и раз ло зи ма за
оп ту жбу бу де ре а ли зо ва на у пи сме ној фор ми, док год се усме ним пу тем
да је до вољ но оба ве ште ња. Ја сно је да је бо ље уко ли ко су оба ве ште ња да -
та у пи сме ној фор ми.

У не ким слу ча је ви ма, ор га ни ту жи ла штва мо гу про ме ни ти ми шље ње
ка да је реч о прав ној ква ли фи ка ци ји оп ту жбе ко ју же ле да ста ве на те рет
оп ту же ном. У та квим окол но сти ма члан 6, став 3, тач ка (а) на ла же се да
оп ту же ни бу де по дроб но и це ло ви то оба ве штен о но вим оп ту жба ма, тј. о
про ши ре њу оп ту жни це и да мо ра до би ти до вољ но вре ме на и мо гућ но сти
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да на њих ре а гу је и да ор га ни зу је сво ју обра ну на те ме љу тих но вих тврд -
њи. Уко ли ко оп ту же но ли це сво јим по на ша њем са мо до ве де до то га да не
бу де оба ве ште но о оп ту жба ма про тив ње га, он да оно не мо же да под не -
се пред став ку по овом осно ву. Да оп ту же но ли це бу де оба ве ште но у нај -
кра ћем мо гу ћем ро ку, под ра зу ме ва се да му је по треб но пру жи ти све
основ не ин фор ма ци је о оп ту жби пре но што бу де са слу ша ва но у по ли ци -
ји. Зах тев да оп ту же ни бу де оба ве штен „на је зи ку ко ји раз у ме” мо же
под ра зу ме ва ти и обез бе ђи ва ње пи са ног пре во да оп ту жни це или дру гог
ту жбе ног до ку мен та, ме ђу тим, мо же би ти до во љан и усме ни пре вод уко -
ли ко је у по гле ду свих оста лих окол но сти очи глед но да је оп ту же ни у до -
вољ ној ме ри оба ве штен.

Од су штин ског зна ча ја је чи ње ни ца да оп ту жба због ко је је оп ту же но
ли це осу ђе но бу де упра во она ко ја му је ста вље на на те рет. У пред ме ту
„Пе ли сје про тив Фран цу ске”, од 25. мар та 1999. го ди не, оп ту жни ца је те -
ре ти ла окри вље ног са мо за кри вич но де ло пре вар них рад њи у ве зи са
бан крот ством, али је на кра ју осу ђен за за ве ру у ци љу иза зи ва ња тог
кри вич ног де ла. Суд је на шао да је до шло до кр ше ња Кон вен ци је по
осно ву чл. 6, ст. 3 тач ка а због то га што се је дан еле мент у овим ин кри ми -
на ци ја ма раз ли ко вао.

До вољ но вре ме на и мо гућ но сти за при пре ма ње од бра не, 
чл. 6, став 3 тач ка (б)

Оба ве за оси гу ра ња до вољ ног вре ме на за при пре ма ње од бра не окри -
вље ном пред ста вља јед но од основ них на че ла кри вич них по сту па ка. Су -
шти на пра ва „да се има до вољ но вре ме на” за при пре му об ра не је сте у то -
ме да се до ма ћи су до ви спре че да спро ве ду су ђе ње на бр зи ну ко је би
оп ту же ном оне мо гу ћи ло да се ва ља но бра ни. Пи та ње шта се мо же сма -
тра ти „до вољ ним вре ме ном” раз ли ку је се од јед ног до дру гог пред ме та и
за ви си од чи та вог ни за фак то ра, укљу чу ју ћи ту и при ро ду и сло же ност
пред ме та, као и про це сну фа зу до ко је се сти гло.

У јед но став ним пред ме ти ма по треб но је вр ло крат ко вре ме из ме ђу
оп ту жбе и рас пра ве о су шти ни спо ра. Пи та ње је шта су то мо гућ но сти
нео п ход не за при пре му од бра не, ма да по сто је из ве сне мо гућ но сти – као
што је пра во оп ту же ног да ко му ни ци ра са сво јим адво ка том, пра во уви -
да да се оп ту же ни упо зна у свр ху при пре ме сво је об ра не са ре зул та ти ма
це лог ис тра жног по ступ ка. Основ ни еле ме нат у обез бе ђи ва њу вре ме на
на од бра ну је сте да бра ни лац бу де пра во вре ме но до де љен ка ко би се
оста ви ло до вољ но вре ме на за при пре ма ње од бра не. Та ко ђе се мо ра во ди -
ти ра чу на о то ме да пра во оп ту же ног да сло бод но ко му ни ци ра са сво јим
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бра ни о цем у при пре ма њу од бра не бу де од ап со лут но цен трал ног зна ча -
ја за кон цепт пра вич ног су ђе ња (пре су да ECHR од 28. ју на 1984. Camp-
bell i Fell про тив Ује ди ње ног Кра љев ства).

Пи та ње шта су то мо гућ но сти нео п ход не за при пре му од бра не, та ко -
ђе у ве ли кој ме ри за ви си од кон крет них окол но сти, ма да по сто је из ве сне
мо гућ но сти као што је пра во оп ту же ног да ко му ни ци ра са сво јим адво -
ка том ко је се мо гу сма тра ти су штин ски зна чај ним. Ме ђу тим, и пра во на
ко му ни ка ци ју са адво ка том се мо же у из ве сној ме ри огра ни чи ти. У слу -
ча ју да је оп ту же ни при тво рен у са ми ци и да му је оне мо гу ће но да у не -
ком огра ни че ном пе ри о ду ко му ни ци ра са сво јим адво ка том, не мо же се
ре ћи да је пре кр шен чл. 6, ст. 3, тач ка (б) уко ли ко он има вре ме на да на
аде ква тан на чин у не ким дру гим вре ме ни ма ко му ни ци ра са сво јим адво -
ка том (пре су да ECHR Бон зи про тив Швај цар ске). Та ко ђе, пра во од бра не
да има уви да у све ин фор ма ци је ко је по се ду је ту жи ла штво ни је ап со лут -
но пра во, ту мо же до ћи до су ко ба ин те ре са, на при мер, др жав не без бед -
но сти, или да се не ки све до ци за шти те од од ма зде. Та мо где ис кр сне та -
кав су коб ин те ре са, над ле жни суд је ду жан да оси гу ра да огра ни че ња
пра ва од бра не не пре ла зе ме ру ну жно сти у окол но сти ма тог кон крет ног
пред ме та. У пред ме ту Mattoccia, ECHR је кри ти ко вао чи ње ни цу да под -
но си о цу пред став ке ни је пре до чен да тум, вре ме и ме сто на вод ног кри -
вич ног де ла. Суд је да ље кон ста то вао да услед све га то га под но си лац
пред став ке ни је мо гао да обез бе ди аде кват ну од бра ну то ком са слу ша ња
у по ли ци ји. Су ге ри ше се да ово под ра зу ме ва да оп ту же ном ли цу тре ба
пру жи ти све основ не ин фор ма ци је о оп ту жби, бар пре но што бу де са -
слу ша ва но у по ли ци ји.

Пра во на од го ва ра ју ће мо гућ но сти за при пре му од бра не под ра зу ме -
ва и пра во да се зна ју раз ло зи на ко ји ма по чи ва суд ска пре су да ка ко би
мо гла да се при пре ми жал ба, јер чл. 6, ст. 3 не мо же се гле да ти одво је -
но од ст. 1, пре ма ко јем пра во на пра вич ну рас пра ву под ра зу ме ва и зах -
тев да суд до не се обра зло же ну пре су ду. То пра во про из ла зи из оп шти јег
на че ла ко је је за јам че но Кон вен ци јом – на че ла ко јим се по је ди нац шти -
ти од про из вољ но сти. У пред ме ту ECHR Hadijanastassiou про тив Грч ке,
у ко јем је под но си о цу пред став ке би ло за бра ње но да про ши ри основ
жал бе кад је до био обра зло же ну пре су ду, ECHR је за кљу чио да му ни је
би ло да то до вољ но вре ме на или мо гућ но сти за при пре му и во ђе ње од -
бра не, што је у су прот но сти са чла ном 6, ст. 3, тач ка (б). Уко ли ко оп ту -
же но ли це сво јим по на ша њем са мо до ве де до то га да не бу де оба ве ште -
но о оп ту жба ма про тив ње га, он да оно не мо же да под не се пред став ку
на осно ву чла на 6, став 3, тач ка (а) (ECHR Henings про тив Не мач ке из
1992. го ди не)
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Пра во да се бра ни лич но или пу тем бра ни о ца ко га сам иза бе ре, 
чл. 6, ст. 3, тач ка (ц)

Ова пра ва пред ста вља ју ва жан еле мент пра ва на од бра ну. Ту по сто је
три по себ на еле мен та:

1. пра во по је дин ца да се бра ни лич но
2. мо гућ ност да у од ре ђе ним окол но сти ма иза бе ре адво ка та 
3. пра во на бес плат ну прав ну по моћ у слу ча ју да не ма до вољ но сред -

ста ва да пла ти прав ну по моћ, а ин те ре си прав де на ла жу да му се
по моћ пру жи

Пра во ли ца да се лич но бра ни ни је ап со лут но пра во и др жав ни ор га -
ни мо гу ус кра ти ти то пра во оп ту же ном у не ким си ту а ци ја ма, по себ но
кад уну тра шње пра во на ла же да ли це има бра ни о ца, ако се ра ди о озбиљ -
ним кри вич ним де ли ма ко ја му се ста вља ју на те рет. При ли ком од лу чи -
ва ња о то ме тре ба ли да одо бре бес плат ну прав ну по моћ, до ма ће вла сти
мо ра ју узе ти у об зир сред ства ко ји ма оп ту же ни рас по ла же, као и ин те ре -
се прав де и сло же но сти пред ме та, као и те жи на мо гу ће санк ци је. Пре ма
то ме, „зах те ви ин те ре са прав де” мо ра ју би ти у цен тру па жње за све вре -
ме тра ја ња, од но сно у свим фа за ма по ступ ка. Оп ту же ни мо же да се бра -
ни пу тем бра ни о ца ко га сам иза бе ре са мо уко ли ко има до вољ но сред ста -
ва да то пла ти. Оп ту же ни ко ји ко ри сти бес плат ну прав ну по моћ не ма
пра во на осно ву чл. 6, став 3, тач. (ц) да иза бе ре свог бра ни о ца, ни ти да
у том пи та њу бу де кон сул то ван.

Пра во на из бор бра ни о ца – чак и он да кад оп ту же ни има до вољ но
сред ста ва – ни у ком слу ча ју ни је ап со лут но, бу ду ћи да је др жа ва сло бод -
на да ре гу ли ше по ја вљи ва ње бра ни ла ца пред су дом и да у из ве сним
окол но сти ма оне мо гу ћи по ја ву од ре ђе них бра ни о ца. Др жа ва мо же про -
пи са ти ква ли фи ка ци је за бра ни о ца као услов за оне ко ји има ју пра во да
се по ја ве пред су дом, као, на при мер, у на шем за ко но дав ству, где се тра -
жи цер ти фи кат у по ступ ци ма у ко ји ма се за сту па ју ма ло лет на ли ца. У
по ступ ци ма где се оп ту же ном су ди in abstentia зах те ва се да ње гов бра -
ни лац за сту па кли јен та. 

У пре су ди Европ ског су да Artico про тив Ита ли је, суд је за у зео став да
ни је нео п ход но до ка за ти да је од су ство прав не по мо ћи про у зро ко ва ло
ште ту, ка ко би се се уста но ви ло кр ше ње чла на 6, став 3, тач. (ц). Да је та -
кав до каз по тре бан то би у ве ли кој ме ри ли ши ло ову од ред бу ње зи не су -
шти не. У окол но сти ма ка да је ли цу оне мо гу ћен при ступ адво ка ту у ра -
ним фа за ма ис тра ге, по сто ји мо гућ ност да је реч о кр ше њу чла на 6, став
3, тач. (ц). Та ко је ECHR у пред ме ту John Muray про тив Ује ди ње ног Кра -
љев ства из 1996. го ди не утвр дио да је оне мо гу ћа ва ње кон так та са адво ка -
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том то ком пр вих 48 са ти по ли циј ског ис пи ти ва ња у си ту а ци ји у ко јој су
пра ва на од бра ну не по врат но оте жа на, ни је у скла ду са пра ви ма оп ту же -
ног за јам че них чл. 6. и пре ма то ме пре кр шен је члан 6, став 3, тач. (ц).
Без об зи ра да ли окри вље ни ко ри сти бес плат ну прав ну по моћ или услу -
ге бра ни о ца ко јег је сам ода брао има пра во да оства ри по вер љи ву ко му -
ни ка ци ју са сво јим бра ни о цем, то је јед но од пра ва ко је сле ди из пра ва
за јам че них чла ном 6, став 3, тач. (ц). Ме ђу тим, ово пра во се мо же огра -
ни чи ти, али сва огра ни че ња мо ра ју би ти пот кре пље на до ка зи ма.

О кр ше њу чла на 6, став 3, тач. (ц) мо же се го во ри ти са мо он да ка да
се гре шке и не до ста ци у прав ном за сту па њу мо гу при пи са ти др жав ним
вла сти ма. Ка да је ја сно да адво кат ко ји за сту па оп ту же ног пред до ма ћим
су дом ни је имао до вољ но вре ме на или мо гућ но сти да се ва ља но при пре -
ми за од бра ну, пред се да ва ју ћи су ди ја је ду жан да пре ду зме по зи тив не
ме ре ка ко би обез бе дио да оба ве зе адво ка та пре ма окри вље но ме бу ду на
од го ва ра ју ћи на чин ис пу ње не. У та квим окол но сти ма обич но је при ме -
ре но од ла га ње. У пред ме ту Tripodi про тив Ита ли је бра ни лац под но си о ца
пред став ке је био бо ле стан и ни је мо гао да при су ству је рас пра ви пред
Ка са ци о ним су дом, а тај суд је од био зах тев за од ла га ње и о пред ме ту од -
лу чи вао у од су ству бра ни о ца, на осно ву пи сме них под не са ка. Бу ду ћи да
сам бра ни лац ни је пред у зео ни шта што би обез бе ди ло да га не ко за ме ни
на дан рас пра ве, суд је за кљу чио да у том слу ча ју ни је био пре кр шен
члан 6, став 3, тач. (ц)

Пра во на ко му ни ка ци ју с адво ка том, та ко ђе, под ра зу ме ва пра во на
пре пи ску пу тем пи са ма.

Пра во на ис пи ти ва ње све до ка члан 6, став 3, тач ка (д)

Реч „све док” у чла ну 6, став 3, тач ка (д) има ауто ном но зна че ње и
ни је огра ни че на са мо на ли ца ко ја све до че на су ђе њу. Она об у хва та све
оне ко ји да ју или су да ли из ја ве ко је су про чи та не на су ђе њу или су на
не ки дру ги на чин пре до че не, нај че шће и ве шта ке. Члан 6. став 3, тач ка
(д) не зах те ва да бу де при су тан и ис пи тан сва ки све док ко га од бра на же -
ли да чу је. Су штин ска је свр ха чла на 6, став 3, тач. (д) да по сто ји пу на
рав но прав ност сред ста ва ко ји ма обе стра не рас по ла жу у по гле ду ис пи ти -
ва ња све до ка што се ја сно ви ди из фор му ла ци је „да се обез бе ди при су -
ство и са слу ша ње све до ка у ње го ву ко рист под истим усло ви ма ко ји ва -
же за оне ко ји све до че про тив ње га.” 

Про це ду ра ис пи ти ва ња и са слу ша ња све до ка мо ра би ти иста ка ко за
оп ту жбу та ко и за од бра ну и зах те ва се јед на кост стра на. На чел но гле да -
но, сви до ка зи на ко је се оп ту жба осла ња тре ба да бу ду из ве де ни у при -
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су ству оп ту же ног на јав ној рас пра ви с мо гућ но шћу аку за тор них ар гу ме -
на та. Уну тра шње пра во мо же про пи са ти усло ве за при хва та ње да све до -
ци бу ду по зва ни и по себ но суд мо же на про пи сан на чин од би ти да до пу -
сти да не ки све док бу де по зван уко ли ко све ука зу је на то да ње го во
све до че ње не ће би ти од зна ча ја. У пре су ди ECHR од 22. апри ла 1992. го -
ди не Vidal про тив Бел ги је суд је за у зео став да је до вољ но да суд у обра -
зло же њу пре су де на ве де раз ло ге због ко јих је од лу чио не по зва ти оне све -
до ке чи је је са слу ша ње из ри чи то зах те ва но.

Ли це ко је се по зи ва на кр ше ње чла на 6. став 3, тач. (д) због то га што
ни је по зван од ре ђе ни све док, мо ра до ка за ти не са мо са мо да му је би ло
оне мо гу ће но да по зо ве од ре ђе не све до ке, већ и да је са слу ша ње тих све -
до ка би ло ап со лут но нео п ход но за утвр ђи ва ње исти не, као и да је чи ње -
ни ца да ти све до ци ни су са слу ша ни пред ста вља ла оте жа ва ње пра ва на
од бра ну и пра вич но сти по ступ ка у це ли ни.

Суд у пот пу но сти ис пу ња ва сво је оба ве зе уко ли ко пре ду зме све при -
ме ре не ко ра ке да по ку ша да да обез бе ди по ја вљи ва ње све до ка (став из
пре су де ECHR Thomas про тив Ује ди ње ног Кра љев ства из 2005. го ди не).
Мно ге др жа ве уго вор ни це има ју пра ви ла ко ја омо гу ћу ју не ким све до ци -
ма, на при мер, чла но ви ма по ро ди це, да не све до че, ли ци ма ко ја би сво -
јим ис ка зом по вре ди ла ду жност чу ва ња тај не, бра ни о ци ма окри вље ног,
све ште ни ку и слич но.

Бес плат на по моћ пре во ди о ца члан 6, став 3, тач ка (е)

У сми слу чла на 6, став 3, тач ка (е), оп ту же ни има пра во „да до би је
бес плат ну по моћ пре во ди о ца ако не раз у ме или не го во ри је зик ко ји се
упо тре бља ва на су ду”. Пра во оп ту же ног на бес плат ну по моћ пре во ди о ца
је ап со лут но пра во. Уко ли ко оп ту же ни мо же аде кват но да раз у ме или го -
во ри је зик ко ји се упо тре бља ва на су ду, он не ма пра во на по моћ пре во ди -
о ца ко ји би му омо гу ћио да сво ју од бра ну во ди на дру гом је зи ку. Раз у ме -
ва ње или мо гућ ност го во ра је зи ка из ко га про из ла зи пра во на бес плат ну
по моћ пре во ди о ца мо ра би ти чи ње нич но и од ре ђе ног сте пе на, од то га ће
за ви си ти по тре бан сте пен по мо ћи. Оп ту же ни мо ра би ти у по зи ци ји да,
би ло за хва љу ју ћи вла сти тим спо соб но сти ма, би ло ко ри сте ћи по моћ пре -
во ди о ца, раз у ме по сту пак и уче ству је у ње му у ме ри ко ја оси гу ра ва пра -
вич но су ђе ње.

Пра во на пре во ди о ца схва та се и као пра во ко је се про ши ру је и на
ли ца код ко јих је уоби ча је ни на чин ко му ни ка ци је оте жан као по сле ди ца
те ле сних и фи зич ких оште ће ња, на при мер, глу во ћа или глу во не мост.
Пра во оп ту же ног на бес плат ну по моћ пре во ди о ца не под ле же про ве ри
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имо вин ског ста ња за раз ли ку од пра ва на бес плат ну прав ну по моћ. Реч
бес плат но не зна чи да је реч о услу га ма ко је се бес плат но пру жа ју оп ту -
же ни ма за вре ме су ђе ња, већ и то да до ма ће вла сти не мо гу по за вр шет -
ку кри вич ног по ступ ка тра жи ти од оп ту же ног на док на ду ових тро шко ва.

Оба ве за над ле жних вла сти ко ја про ис ти че из чла на 6, став 3, тач ка
(е) не сво ди се са мо на од ре ђи ва ње пре во ди о ца, већ мо же би ти про ши ре -
на и на спро во ђе ње из ве сног сте пе на кон тро ле над тач но шћу пре во да,
уко ли ко вла сти бу ду оба ве ште не о по тре би за том вр стом кон тро ле, што
под ра зу ме ва за ме ну ту ма ча ко ји не а де кват но пре во ди. У пред ме ту Cu-
scani про тив Ује ди ње ног Кра љев ства из 2002. го ди не, где је под но си лац
пред став ке вла сник ита ли јан ског ре сто ра на у Ен гле ској, оп ту же ни је и
осу ђен за пре кр ша је у обла сти по ре ског за ко но дав ства. У то ку по ступ ка
је имао те шко ће да раз у ме ен гле ски, те му је по ста вљен пре во ди лац, а
кад је по сту пак на ста вљен пре во ди лац се ни је по ја вио. Суд у Ен гле ској је
на ста вио по сту пак без пре во ди о ца. Апли кант се жа лио ECHR ко ји је за -
кљу чио да је су де ћи су ди ја био ду жан да учи ни све ка ко би био пот пу но
си гу ран да осу ство пре во ди о ца на ва жном ро чи шту не ће осу је ти ти мо -
гућ ност ак тив ног и пот пу ног уче шћа под но си о ца пред став ке у рас пра ви
о пи та њи ма ко ја су за ње га би ла од кључ ног зна ча ја, те је суд утвр дио да
то у овом слу ча ју ни је учи ње но и да је пре ма то ме по вре ђе на од ред ба
чла на 6, став 3, тач ка (е).

Ка да се члан 6. Кон вен ци је не при ме њу је

Члан 6. Кон вен ци је се не при ме њу је у по ступ ци ма ко ји се од но се на
од ре ђи ва ње тро шко ва у кри вич ном по ступ ку (пре су да ECHR бр.
4438/70), на опо зив услов не осу де (пре су да ECHR бр. 2428/65), те на
мол бе за по ми ло ва ње. 

Ко ја по себ на пра ва ва же за ма ло лет ни ке

Европ ски суд већ одав но при зна је да се пра ва на пра вич но су ђе ње
ко ја су про пи са на Кон вен ци јом при ме њу ју на де цу под јед на ко као и на
од ра сле. Сва пра ва по Кон вен ци ји мо ра ју се ту ма чи ти у ве зи с од го ва ра -
ју ћим од ред ба ма Кон вен ци је о пра ви ма де те та, члан 40. у ве зи с кри вич -
ним по ступ ци ма.

Ми ни мал ни уз раст за кри вич ну од го вор ност у Евро пи 

Ми ни мал ни уз раст за кри вич ну од го вор ност је на Ки пру, у Ир ској,
Швај цар ској и Лих тен штај ну се дам го ди на, у Шкот ској осам го ди на; у
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Фран цу ској три на ест, у Не мач кој, Аустри ји, Ита ли ји и ве ћи ни ис точ но -
е вроп ских зе ма ља че тр на ест; у скан ди нав ским зе мља ма пет на ест го ди на,
у Пољ ској, Пор ту га лу и Ан до ри ше сна ест; и осам на ест у Шпа ни ји, Бел -
ги ји и Лук сем бур гу (из пре су де ECHR бр 24888/94 V. про тив UK).

Summary

Notion minimal right to defense in criminal proceedings is guaranteed by Article 6, pa-
ragraph 3, of European Convention on Human Rights and those rights can be defined
precisely, but the notion itself is also defined by the European Court for Human Rights
practice. Author of the essay gives review of several cases heard before ECHR, where
the mentioned Court ruled that the Article 6, paragraph 3, was violated. Article 6, pa-
ragraph 3, contains concrete provisions prescribing additional procedural standards
related exclusively to persons accused of crimes. 
Key words: minimal right to defense in criminal proceedings, European Court for Hu-
man Rights, European Convention on Human Rights. 
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Мр Дра га на (Ми о дра га) Ра до ва но вић, док то рант
Ниш

СТАН ДАР ДИ МЕ ЂУ НА РОД НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ РА ДА О 
ЈЕД НА КИМ МО ГУЋ НО СТИ МА И ТРЕТ МА НУ МУ ШКА РА ЦА И

ЖЕ НА У ПО ГЛЕ ДУ ЗА ПО ШЉА ВА њА И ЗА НИ МА њА 

Ап стракт

У тек сту се ука зу је на стан дар де Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о јед на ким мо гућ -
но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња, као и на
њи хо ву при ме ну и си стем над зо ра над њи хо вом при ме ном на на ци о нал ном ни воу.
У тек сту се да је при каз стан дар да о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца
и же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња са др жа ним у кон вен ци ја ма ко је су при -
зна те за основ не, као и дру гих стан дар да ко ји слу же да ис так ну да се по себ на па жња
тре ба по све ти ти про мо ви са њу јед на ких мо гућ но сти му шка ра ца и же на у по је ди ним
обла сти ма, као и про мо ви са њу јед на ко сти по је ди них гру па рад ни ка, као што су
рад ни ци и рад ни це са по ро дич ним оба ве за ма. 
Кључ не ре чи: јед на кост у мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у по гле ду за -
по шља ва ња и за ни ма ња, за бра на дис кри ми на ци је на осно ву по ла, основ не кон вен -
ци је

1. Стан дар ди о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и
же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња

Стан дар ди о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у
по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња пред ста вља ју вр сту ме ђу на род них
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стан дар да ра да1, и то ону ко ја се од но си на основ на пра ва му шка ра ца и
же на у обла сти ра да: „сва људ ска би ћа, би ло ко је ра се, ве ре или по ла, има -
ју пра во да тра же свој ма те ри јал ни на пре дак и ду хов ни раз вој у сло бо ди
и до сто јан ству, у еко ном ској си гур но сти и са јед на ким мо гућ но сти ма”. 

Стан дар ди о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на
у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња за сни ва ју се на иде ји да јед на кост у
мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у по гле ду за по шља ва ња и
за ни ма ња укљу чу је јед на кост у бит ном, а то је људ ско до сто јан ство. Јед -
на кост у мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у по гле ду за по -
шља ва ња и за ни ма ња, као та ква, те ме љи се на уни вер зал ном вред но -
сном од ре ђе њу људ ских би ћа као та квих и под ра зу ме ва да људ ска би ћа,
при род но раз вр ста на пре ма по лу, има ју јед на ко људ ско до сто јан ство и на
ње му уте ме ље на јед на ка и нео ту ђи ва пра ва. На и ме, људ ско до сто јан -
ство нео дво ји во је од чо ве ко ве лич но сти – сти че се ро ђе њем и у јед на кој
ме ри при па да сва ком људ ском би ћу са мим тим што је људ ско би ће: „сва
људ ска би ћа ра ђа ју се сло бод на и јед на ка у до сто јан ству и пра ви ма”.2 ње -
гов но си лац је, да кле, људ ско би ће, а не ње гов пол, је зик, ве ра, ра са или
дру го лич но свој ство. Људ ска би ћа ко ја не по се ду ју од ре ђе но лич но свој -
ство ни су ни шта ма ње људ ска у од но су на она ко ја га по се ду ју, те се на
њих при ме њу је етич ки зах тев за по што ва њем јед на ко сти у бит ном. Са
дру ге стра не, стан дар ди о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра -
ца и же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња за сни ва ју се на иде ји да
јед на кост у мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у по гле ду за по -
шља ва ња и за ни ма ња ис кљу чу је јед на кост у све му ко ја се, у крај њој ли -
ни ји, сво ди на ис тост или иден тич ност људ ских би ћа. Она су раз ли чи та
или, не га тив но ре че но, ни су иста; то је ре ал но, чи ње нич но ста ње ко је се
не мо же и не сме пре не брег ну ти. При хва та ју ћи и при зна ју ћи раз ли ке ко -
је по сто је из ме ђу људ ских би ћа, јед на кост у мо гућ но сти ма и трет ма ну
му шка ра ца и же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња омо гу ћа ва по је -
дин ци ма да, без ика квих раз ли ка на осно ву по ла, раз ви ју и ко ри сте сво -
је спо соб но сти за рад у свом нај бо љем ин те ре су и скла ду са сво јим те -
жња ма, да оства ре про дук ти ван и за до во ља ва ју ћи рад ни век.3
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На че ло Уста ва Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о јед на ким над ни ца -
ма за оба по ла за рад јед на ке вред но сти и јед на ким мо гућ но сти ма и
трет ма ну у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња, пре у зи ма Кон вен ци ја о
јед на ком на гра ђи ва њу му шке и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке вред -
но сти из 1951. го ди не (број 100)4 и Кон вен ци ја ко ја се од но си на дис кри -
ми на ци ју у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња из 1958. го ди не (број 111)5.

Ове Кон вен ци је Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да озна чи ла је као
„кон вен ци је о основ ним људ ским пра ви ма” и та ко их из дво ји ла од оста -
лих, те сва ка др жа ва чла ни ца има оба ве зу да Ме ђу на род ном би роу ра да
под но си из ве штај о њи хо вој при ме ни на пе ри од од две, уме сто на пе ри -
од од пет го ди на ко ји ва жи за оста ле кон вен ци је. По ред оп штих стан дар -
да о не ди скри ми на ци ји са др жа ним у овим кон вен ци ја ма, по сто је и дру -
ги стан дар ди ра да ко ји се ба ве пи та њем не ди скри ми на ци је. Они слу же да
ис так ну да се у по је ди ним обла сти ма по себ на па жња тре ба по све ти ти
про мо ви са њу јед на ких мо гућ но сти и трет ма на му шка ра ца и же на. Са др -
жа ни су, на при мер, у: Кон вен ци ји о со ци јал ној по ли ти ци (основ ним ци -
ље ви ма и стан дар ди ма) из 1962. го ди не (број 117), Кон вен ци ји о по ли ти -
ци за по шља ва ња из 1964. го ди не (број 122), Кон вен ци ји о пла ће ном
од су ству за обра зов не свр хе из 1974. го ди не (број 140), Кон вен ци ја о
про фе си о нал ној ори јен та ци ји и струч ном оспо со бља ва њу у раз во ју људ -
ских ре сур са из 1975. го ди не (број 142), Кон вен ци ји о пре стан ку рад ног
од но са на ини ци ја ти ву по сло дав ца из 1982. го ди не (број 158). Та ко ђе,
слу же да про мо ви шу јед на кост по себ них ка те го ри ја рад ни ка, као што су
рад ни ци и рад ни це са по ро дич ним оба ве за ма ко ји су че сто из ло же ни
дис кри ми на тор ском трет ма ну. Са др жа ни су у Кон вен ци ји о јед на ким
мо гућ но сти ма и трет ма ну за рад ни ке и рад ни це (рад ни ци са по ро дич -
ним оба ве за ма) (број 156) и ње ној пра те ћој Пре по ру ци (број 165). Од ред -
бе ове Кон вен ци је, ка ко се ис ти че у ње ној пре ам бу ли, до пу њу ју од ред бе
Кон вен ци је број 111, јер у њој ни су екс пли цит но утвр ђе не раз ли ке ко је
се пра ве из ме ђу рад ни ка на ба зи по ро дич них оба ве за, иако су мно ги
про бле ми са ко ји ма су су о че ни сви рад ни ци ве ћи ка да је реч о рад ни ци -
ма са по ро дич ним оба ве за ма. њи хо во брач но ста ње, по ро дич на си ту а ци ја
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и по ро дич не оба ве зе раз лог су за од би ја ње при је ма у рад ни од нос, од но -
сно за пре ста нак рад ног од но са, а усло ви за по шља ва ња оне мо гу ћа ва ју им
да ускла де рад не и по ро дич не оба ве зе. На во ди се да је основ ни циљ да
„сва људ ска би ћа, би ло ко је ве ре, ра се или по ла, има ју пра во да тра же
свој ма те ри јал ни на пре дак и ду хов ни раз вој у сло бо ди и до сто јан ству, у
еко ном ској си гур но сти и са јед на ким мо гућ но сти ма”, за то ова Кон вен -
ци ја оба ве зу је сва ку др жа ву чла ни цу да по ста ви као циљ сво је на ци о нал -
не по ли ти ке да се ли ци ма са по ро дич ним оба ве за ма ко ја ра де или же ле
да ра де омо гу ћи да ис ко ри сте сво је пра во на то, а да не бу ду под врг ну та
дис кри ми на ци ји и, ако је то мо гу ће, без кон флик та из ме ђу њи хо вог за -
по сле ња и по ро дич них оба ве за, као и да пре ду зме све ме ре, са гла сно
на ци о нал ним усло ви ма и мо гућ но сти ма, да се: рад ни ци ма и рад ни ца ма
са по ро дич ним оба ве за ма омо гу ћи да ко ри сте пра во на сло бо дан из бор
за по сле ња и во ди ра чу на о њи хо вим по тре ба ма у по гле ду усло ва за по сле -
ња и со ци јал не за шти те; раз ви ју и уна пре де слу жбе за бри гу о де ци и по -
моћ по ро ди ци и дру ге ко му нал не слу жбе, јав не или при ват не, ко је од го -
ва ра ју по тре ба ма рад ни ка и рад ни ца са по ро дич ним оба ве за ма и узму у
об зир њи хо ве по тре бе у обла сти дру штве ног пла ни ра ња; рад ни ци ма и
рад ни ци ма са по ро дич ним оба ве за ма омо гу ћи да по ста ну и оста ну са -
став ни део рад не сна ге, као и да се по но во укљу че у рад по сле од су ства
због тих оба ве за.6

Су зби ја ње дис кри ми на ци је ре а фир ми са но је 1988. го ди не до но ше -
њем Де кла ра ци је о фун да мен тал ним на че ли ма и пра ви ма на ра ду. Ова
Де кла ра ци ја од ра жа ва став да све др жа ве чла ни це има ју оба ве зу да, у до -
број на ме ри и у скла ду са Уста вом Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да, по -
шту ју, про мо ви шу и оства ру ју прин цип ели ми на ци је дис кри ми на ци је
чак и ако ни су ра ти фи ко ва ле кон вен ци је ко је су при зна те за основ не:
„сло бод но при дру жу ју ћи се Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји ра да све чла ни -
це по др жа ва ју прин ци пе и пра ва ко ји су на ве де ни у Уста ву и Де кла ра ци -
ји из Фи ла дел фи је и оба ве зу ју се да ће ра ди ти у прав цу по сти за ња све у -
куп них ци ље ва Ор га ни за ци је свим сво јим сред стви ма и у пот пу но сти у
окви ру сво јих спе ци фич них окол но сти”. Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра -
да има оба ве зу да им по ма же „у од го во ру на њи хо ве уста но вље не и ис ка -
за не по тре бе да би се по сти гли ови ци ље ви у пот пу но сти, ко ри сте ћи
устав на, опе ра тив на и бу џет ска сред ста ва и по моћ” и под сти че ме ђу на -
род не ор га ни за ци је са ко ји ма је ус по ста ви ла са рад њу да јој пру же по др -
шку у овим на сто ја њи ма. 
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2. Са др жај стан дар да о јед на ком на гра ђи ва њу му шке и жен ске
рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти

2.1. Кон вен ци ја број 100 и Пре по ру ка број 90

Кон вен ци ја je пр ви прав но оба ве зу ју ћи ин стру мент ко ји је Ме ђу на -
род на ор га ни за ци ја ра да до не ла са ци љем да про мо ви ше јед на кост у мо -
гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на. Зна чај ове Кон вен ци је огле -
да се и у то ме што је ње ним до но ше њем прин цип јед на ког на гра ђи ва ња
му шке и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти из устав ног пре ра -
стао у опе ра тив ни. Али, њен до мет је бор ни ран – по кри ва јед на кост у мо -
гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у јед ној обла сти за по шља ва -
ња и за ни ма ња и то у по гле ду на гра ђи ва ња за рад јед на ке вред но сти.7

Кон вен ци ја спа да у нај при хва ће ни је кон вен ци је; на дан 17. 06. 2009.
го ди не ра ти фи ко ва на је од стра не 168 др жа ва чла ни ца.8 Она уре ђу је
пра во ко је се са сто ји од оп штих из ја ва о ци љу ко ји тре ба оства ри ти и
утвр ђу је ак тив но сти ко је вла да тре ба да пре ду зме да би се тај циљ оства -
рио. Због то га се свр ста ва у под сти цај не кон вен ци је и пред ста вља сна жан
сти му ланс за на ци о нал но де ло ва ње. Пра во ко је уре ђу је је и на чел не при -
ро де, од но сно од ре ђе но је у об ли ку на че ла јед на ког на гра ђи ва ња му шке
и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти.9 Кон вен ци ја се сма тра са -
вре ме ном, те се ње на ра ти фи ка ци ја и им пле мен та ци ја по спе шу је. 

Пре по ру ка број 90 до не та је 1951. го ди не, а до пу њу ју је од ред бе Кон -
вен ци је број 100 и тре ба да се при ме њу ју у це ли ни. Пре по ру ка, члан 1,
су ге ри ше др жа ва ма чла ни ца ма да пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре, на кон
кон сул та ци ја са за ин те ре со ва ним ор га ни за ци ја ма рад ни ка, или, где та -
кве ор га ни за ци је не по сто је, са за ин те ре со ва ним рад ни ци ма, да би се
оси гу ра ла и под ста кла при ме на прин ци па јед на ког на гра ђи ва ња му шке
и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти. Пре по ру ка, члан 6, су ге -
ри ше др жа ва ма чла ни ца ма и да, пре ма по тре би, пре ду зму од го ва ра ју ће
ме ре да би се при ме на прин ци па јед на ког на гра ђи ва ња му шке и жен ске
рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти олак ша ла. Ове ме ре ин кор по ри ра -
не су у Кон вен ци ју број 111 и Кон вен ци ју број 156.

2.2. При ме на ин стру ме на та у од но су на по је дин це и де фи ни ци је 

Кон вен ци ја се, пре ма чла ну 2, при ме њу је на све рад ни ке, без огра ни -
че ња, што зна чи да се при ме њу је на по је дин це оба по ла у свим сек то ри -
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ма, јав ним или при ват ним.10 Дис кри ми на ци ја на осно ву по ла у по гле ду
на гра ђи ва ња за рад јед на ке вред но сти по сто ји ка да су му шкар ци и же не
за по сле ни код истог по сло дав ца или код по ве за них по сло да ва ца, а ни су
јед на ко на гра ђе ни за рад јед на ке вред но сти или не ма ју јед нак при ступ
еле мен ти ма си сте ма на гра ђи ва ња. Она мо же би ти ди рект на – ка да се на
му шкар це и же не при ме њу ју раз ли чи та пра ви ла при од ре ђи ва њу ви си не
пла те – и ин ди рект на – скри ва се иза на из глед не у трал ног пра ви ла, кри -
те ри ју ма или прак се. Раз ли ке из ме ђу сто па на гра ђи ва ња ко је од го ва ра -
ју, без об зи ра на пол, раз ли ка ма ко је про из и ла зе из објек тив не про це не
за по сле ња на ба зи по сло ва ко је об у хва та ју, пре ма чла ну 3 Кон вен ци је, не
сма тра ју као про тив не прин ци пу јед на ког на гра ђи ва ња му шке и жен ске
рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти.11

По јам „на гра ђи ва ње”, пре ма чла ну 1 Кон вен ци је, „под ра зу ме ва пла -
ту или над ни цу, обич ну, основ ну или ми ни мал ну, и све ко ри сти ко је се
ис пла ћу ју, не по сред но или по сред но, у нов цу или на ту ри, од стра не по -
сло дав ца рад ни ку по осно ву за по сле ња овог по след њег”. Ова Кон вен ци -
ја, да кле, тре ба да оси гу ра јед на кост не са мо у по гле ду пла та или над ни -
ца, већ и дру гих ко ри сти ко је се ис пла ћу ју рад ни ку, не по сред но или
по сред но, у нов цу или на ту ри, као што су: по ви ши це за сно ва не на го ди -
на ма слу жбе, по ви ши це за сно ва не на брач ном ста ту су, до да ци за тро -
шко ве жи во та; до да ци за ста но ва ње и дру ге бе не фи ци је, као што је обез -
бе ђи ва ње и одр жа ва ње рад не оде ће; до да ци ко је по сло да вац не ис пла ћу је
ди рект но рад ни ку, већ про ис ти чу из рад ног од но са, на при мер до да ци
ко ји се ис пла ћу ју из за јед нич ког фон да ко јим упра вља ју рад ни ци и по -
сло дав ци; до при но си ко ји се ис пла ћу ју у окви ру си сте ма со ци јал ног оси -
гу ра ња фи нан си ра ног од стра не по сло дав ца.12

Из раз „рад јед на ке вред но сти”, пре ма чла ну 2 Кон вен ци је, од но си се
на из но се на кна да за рад ко ји су уста но вље ни без дис кри ми на ци је на
осно ву по ла. Фо ку си ра ју ћи се на вред ност ра да, Кон вен ци ја по кри ва не
са мо рад ко ји је иден ти чан или у ве ли кој ме ри сли чан (јед нак рад, исти
рад), већ и рад ко ји, спо ља по сма тра но, де лу је као раз ли чит рад, али је
јед на ко вре дан као рад са ко јим се упо ре ђу је (рад јед на ке вред но сти).
Иако ни је по себ но де фи ни са на, вред ност се од но си на це ну ра да ра ди из -
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ра чу на ва ња про тив вред но сти у нов цу. У ре гу ли са њу ње го ве вред но сти,
пре ма чла ну 3 Кон вен ци је, тре ба ко ри сти ти објек тив ну про це ну по сла у
си ту а ци ја ма где се про це ни да то мо же би ти од ко ри сти. 

2.3. Уло га вла де у при ме ни прин ци па јед на ког на гра ђи ва ња му шке и
женске рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти 

Сва ка др жа ва чла ни ца, пре ма чла ну 2 Кон вен ци је, тре ба да обез бе ди
при ме ну прин ци па јед на ког на гра ђи ва ња му шке и жен ске рад не сна ге за
рад јед на ке вред но сти у ме ри у ко јој је то у скла ду са ме то да ма за од ре -
ђи ва ње сто па на гра ђи ва ња ко је су на сна зи. Она има оба ве зу да то учи ни
у сек то ри ма где има ја ку уло гу и где је од го вор на за спро во ђе ње прин ци -
па јед на ког на гра ђи ва ња му шке и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке
вред но сти. Пре по ру ка број 90 су ге ри ше да је та кав сек тор цен трал на
јав на упра ва, као и за ни ма ња где је од ре ђи ва ње за ра де стрикт но про пи -
са но или је под јав ном кон тро лом. Исто ва жи и за: од ре ђи ва ње ми ни мал -
них пла та или дру гих за ра да у ин ду стриј ским пред у зе ћи ма или слу -
жбама где се то од ре ђи ва ње вр ши од стра не др жав ног ор га на; у
ин ду стриј ским и дру гим пред у зе ћи ма ко ја су у др жав ном вла сни штву,
или ко ја су под стрикт ном кон тро лом не ког др жав ног ор га на; у слу ча је -
ви ма где се то по ка же при клад ним, при ли ком оба вља ња ра до ва пред ви -
ђе них уго во ром ко ји је за кљу чен од стра не не ког др жав ног ор га на. У
обла сти ма где ни ди рект но ни ин ди рект но ни је укљу че на у од ре ђи ва ње
пла та, сва ка др жа ва чла ни ца, пре ма чла ну 2 Кон вен ци је, тре ба да про мо -
ви ше при ме ну прин ци па јед на ког на гра ђи ва ња му шке и жен ске рад не
сна ге за рад јед на ке вред но сти на на чин ко ји је при ла го ђен ме то да ма за
од ре ђи ва ње сто па на гра ђи ва ња ко је су на сна зи. 

2.4. Уло га ор га ни за ци ја рад ни ка и по сло да ва ца у при ме ни прин ци па јед на ког
на гра ђи ва ња му шке и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти 

Кон вен ци ја, члан 4, оба ве зу је сва ку др жа ву чла ни цу да са ра ђу је на
од го ва ра ју ћи на чин са за ин те ре со ва ним ор га ни за ци ја ма по сло да ва ца и
рад ни ка у ци љу ожи во тво ре ња од ре да ба ове Кон вен ци је. Ор га ни за ци је
по сло да ва ца и рад ни ка, пре ма чла ну 5 Пре по ру ке, тре ба да уче ству ју на
при ме рен на чин у уста но вља ва њу ме то да за про це њи ва ње по сло ва. 

2.5. Сред ства за спро во ђе ње Кон вен ци је 

Прин цип јед на ког на гра ђи ва ња му шке и жен ске рад не сна ге за рад
јед на ке вред но сти, пре ма чла ну 2 Кон вен ци је, мо же се при ме ни ти пу тем
на ци о нал ног за ко но дав ства, сва ког дру гог си сте ма од ре ђи ва ња на гра да
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уста но вље ним или при зна тим од стра не за ко но дав ства, ко лек тив них уго -
во ра или ком би на ци јом ових раз ли чи тих на чи на. 

3. Са др жај стан дар да о не ди скри ми на ци ји 

3.1. Кон вен ци ја број 111 и Пре по ру ка број 111 

Кон вен ци ја број 111 до не та је са ци љем да се ели ми ни ше дис кри ми -
на ци ја на осно ву по ла у свим обла сти ма за по шља ва ња и за ни ма ња и на
тај на чин ефи ка сно ре ши про блем јед на ког на гра ђи ва ња му шке и жен -
ске рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти; из ме ђу по ло жа ја му шка ра ца и
же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња и њи хо вог на гра ђи ва ња за рад
јед на ке вред но сти по сто је ви ше стру ке ве зе. Та ко ђе, ова Кон вен ци ја су -
штин ски је по ве за на са ми си јом Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да да про -
мо ви ше со ци јал ну прав ду кроз обез бе ђи ва ње при стој ног ра да за све. 13

Кон вен ци ја спа да у нај при хва ће ни је кон вен ци је; на дан 30. 06. 2008.
го ди не ра ти фи ко ва на је од стра не 169 др жа ва чла ни ца.14 Она уре ђу је
пра во ко је се са сто ји од оп штих из ја ва о ци љу ко ји тре ба оства ри ти и
утвр ђу је ак тив но сти ко је вла да тре ба да пре ду зме да би се тај циљ оства -
рио. Због то га се свр ста ва у под сти цај не кон вен ци је и пред ста вља сна жан
сти му ланс за на ци о нал но де ло ва ње. Пра во ко је уре ђу је је и на чел не при -
ро де, од но сно од ре ђе но је у об ли ку на че ла не ди скри ми на ци је.15 Кон -
вен ци ја се сма тра са вре ме ном, те се ње на ра ти фи ка ци ја и им пле мен та -
ци ја по спе шу је. 

Пре по ру ка ко ја се од но си на дис кри ми на ци ју у по гле ду за по шља ва -
ња и за ни ма ња (број 111) до не та је 1958. го ди не. Од ред бе ове Пре по ру -
ке до пу њу ју од ред бе Кон вен ци је број 111 и тре ба да се при ме њу ју у ве зи
са њи ма. Пре по ру ка де таљ ни је илу стру је кон цепт за по сле ња и за ни ма ња
и при ме ну прин ци па не-дис кри ми на ци је у по гле ду за по шља ва ња и за ни -
ма ња.

3.1.1. При ме на ин стру ме на та у од но су на по је дин це, де фи ни ци је и
осно ве дис кри ми на ци је 

Кон вен ци ја се при ме њу је на све по је дин це, без ика квих огра ни че ња,
од но сно на по је дин це оба по ла у свим сек то ри ма, јав ним и при ват ним,
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на оне ко ји су до ма ћи др жа вља ни и на оне ко ји су стра ни др жа вља ни.16

Из раз „дис кри ми на ци ја”, пре ма чла ну 1 Кон вен ци је, озна ча ва „сва ко
пра вље ње раз ли ке, ис кљу че ње или да ва ње пр вен ства за сно ва но на ра си,
бо ји, по лу, ве ри, по ли тич ком ми шље њу, на ци о нал ном или со ци јал ном
по ре клу, ко ји иду за тим да уни ште или на ру ше јед на кост мо гућ но сти и
трет ма на му шка ра ца и же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња”. Кроз
ова ко ши ро ку де фи ни ци ју, Кон вен ци ја по кри ва ди рект ну дис кри ми на -
ци ју – ка да се не ком по је дин цу отво ре но да ју ма ња пра ва у од но су на
дру гог у ис тој или слич ној си ту а ци ји ис кљу чи во због ње го вог по ла, као
ка рак те ри сти ком ко ја ни је уско по ве за на са зах те ви ма рад ног ме ста – и
ин ди рект ну дис кри ми на ци ју – ка да при ме на на из глед не у трал ног пра ви -
ла, кри те ри ју ма или прак се ре зул ти ра не про пор ци о нал но оштрим не га -
тив ним по сле ди ца ма по по је дин це јед ног по ла.

Кон вен ци ја об у хва та сва ку ди рект ну и ин ди рект ну дис кри ми на ци ју,
без об зи ра да ли је са др жа на у за ко ну, про из и ла зи из за ко на, или се при -
ме њу је у прак си, укљу чу ју ћи по ступ ке по сло да ва ца, да ли се ја вља при -
ли ком за сни ва ња рад ног од но са, у то ку ње го вог тра ја ња или по ње го вом
пре стан ку. Од бор екс пе ра та ис та као је да дис кри ми на ци ја на осно ву по -
ла укљу чу је дис кри ми на ци ју на осно ву труд но ће и пост по ро ђај ног пе ри -
о да, дис кри ми на ци ју на осно ву по ро дич них оба ве за, дис кри ми на ци ју на
осно ву гра ђан ског ста ту са, те да сек су ал но зло ста вља ње и ни чим иза зва -
но сек су ал но уз не ми ра ва ње пред ста вља по се бан об лик дис кри ми на ци је
на осно ву по ла.17 Дис кри ми на ци јом у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња,
пре ма чла ну 5 Кон вен ци је, не сма тра ју се по себ не ме ре за шти те или по -
мо ћи, пред ви ђе не у дру гим кон вен ци ја ма и пре по ру ка ма, као и све оста -
ле по себ не ме ре ко је су на ме ње не да се во ди ра чу на о по себ ним по тре -
ба ма ли ца за ко је је за шти та или не ка по себ на по моћ уоп ште при зна та
као по треб на из раз ло га, као што су пол и по ро дич не оба ве зе, а ко је сва -
ка др жа ва чла ни ца мо же, по сле кон сул то ва ња пред став нич ких ор га ни за -
ци ја по сло да ва ца и рад ни ка, ако оне по сто је, де фи ни са ти као не ди скри -
ми на ци о не. 

Кон вен ци ја по кри ва раз ли ке ко је се пра ве на ште ту по је ди на ца јед -
ног или дру гог по ла. Кри те ри јум ве зан за пол по кри ва раз ли ке за сно ва -
не на би о ло шким ка рак те ри сти ка ма и функ ци ја ма по ко ји ма се раз ли ку -
ју му шкар ци и же не, као и со ци јал не раз ли ке из ме ђу му шка ра ца и же на.
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Сва ка за ин те ре со ва на др жа ва чла ни ца, на кон кон сул то ва ња пред став -
нич ких ор га ни за ци ја по сло да ва ца и рад ни ка, ако по сто је, и дру гих од го -
ва ра ју ћих ор га на мо же да утвр ди ти оста ле осно ве за дис кри ми на ци је. У
ве ли ком бро ју др жа ва, вла де из ве шта ва ју о кри те ри ју ми ма ве за ним за
брач ни ста тус, по ро дич не оба ве зе и по ро дич ну си ту а ци ју, труд но ћу и
пост-по ро ђај ни пе ри од.

3.1.2. Ствар ни обим при ме не ин стру ме на та

Из раз „за по сле ње и за ни ма ње”, пре ма чла ну 1 Кон вен ци је, озна ча ва
„при ступ струч ном оспо со бља ва њу, при ступ за по шља ва њу и ра зним
зани ма њи ма, као и усло ве за по сле ња”. Пре по ру ка, члан 1, де таљ ни је
илу стру је овај кон цепт: „сва ко ли це тре ба да ужи ва, без дис кри ми на ци -
је, јед на ку мо гућ ност и по сту пак у по гле ду: при сту па слу жба ма за про -
фе си о нал ну ори јен та ци ју и за по шља ва ње; мо гућ но сти струч ног оспо со -
бља ва ња и за ни ма ња по свом из бо ру, пре ма лич ним спо соб но сти ма за
ова оспо со бља ва ња и за по сле ња; на пре до ва ња пре ма лич ним осо би на ма,
ис ку ству, спо соб но сти ма и за ла га њу на ра ду; обез бе ђе ња за по сле ња; на -
гра ђи ва ња за рад јед на ке вред но сти; усло ве ра да, укљу чу ју ћи тра ја ње
ра да, пе ри о де од мо ра, пла ће не го ди шње од мо ре, ме ре обез бе ђе ња и хи -
ги је не на ра ду, као и ме ра со ци јал ног обез бе ђе ња, со ци јал них слу жби и
со ци јал на да ва ња у ве зи са за по сле њем… По сло дав ци не би тре ба ло да
прак ти ку ју или до зво ља ва ју ма ка кву дис кри ми на ци ју у по гле ду би ло
ко га ка да се ра ди о за по шља ва њу, оспо со бља ва њу, на пре до ва њу и одр жа -
ва њу у за по шља ва њу или усло ви ма за по шља ва ња; у спро во ђе њу овог
прин ци па, они не би тре ба ло да бу ду пред мет би ло ка кве оп струк ци је
или ин тер вен ци је, ди рект не или ин ди рект не, од стра не по је ди них ли ца
или уста но ва”. 

3.1.3. Им пле мен та ци ја прин ци па не ди скри ми на ци је 

Им пле мен та ци ја прин ци па не ди скри ми на ци је са сто ји се, пр вен стве -
но, од фор му ли са ња и спро во ђе ња на ци о нал не по ли ти ке ко ја те жи да
уна пре ди јед на кост мо гућ но сти и трет ма на у по гле ду за по шља ва ња и
за ни ма ња пу тем ме то да при ла го ђе них на ци о нал ним усло ви ма и оби ча -
ји ма. 

Сва ка др жа ва чла ни ца, пре ма чла ну 1. Пре по ру ке, тре ба да обез бе ди
им пле мен та ци ју прин ци па не ди скри ми на ци је у по гле ду за по сле ња ко ја
под ле жу ди рект ној кон тро ли на ци о нал ног ор га на и де лат но сти ма слу -
жби за из бор за ни ма ња, струч ног оспо со бља ва ња и за по шља ва ња ко је
под ле жу кон тро ли на ци о нал ног ор га на. Уко ли ко је то мо гу ће или по -
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треб но, сва ка др жа ва чла ни ца, пре ма овом чла ну, тре ба да по ма же при -
ме ну прин ци па у по гле ду дру гих за по сле ња и дру гих слу жби за из бор за -
ни ма ња, струч ног оспо со бља ва ња и за по сле ња, на ро чи то: под сти ца њем
при ме не прин ци па не ди скри ми на ци је од стра не слу жби и уста но ва ад -
ми ни стра ци је др жа ва или про вин ци ја јед не фе де ра тив не др жа ве, ло кал -
них упра ва, као и од стра не др жав них ин ду стри ја и пред у зе ћа или оних
ко ји под ле жу кон тро ли не ког др жав ног ор га на; под ре ђу ју ћи одо бра ва ња
уго во ра ко је по вла чи јав не из дат ке при ме не прин ци па не ди скри ми на ци -
је; под ре ђу ју ћи при ме ни прин ци па да ва ње суб вен ци ја уста но ва ма за
струч ну на ста ву и до зво лу за рад при ват ним би ро и ма за по сре до ва ње ра -
да и из бор за ни ма ња. 

У ци љу при хва та ња и спро во ђе ња ове по ли ти ке, сва ка др жа ва чла ни -
ца, пре ма чла ну 1. Пре по ру ке, тре ба да: на сто ји да ус по ста ви са рад њу са
ор га ни за ци ја ма рад ни ка и по сло да ва ца и оста лим од го ва ра ју ћим ме ха -
ни зми ма, до но си за ко не и под сти че до но ше ње про гра ма за оспо со бља ва -
ње, уки не сва ку за кон ску од ред бу и из ме ни сва ку ад ми ни стра тив ну од -
ред бу и прак су ко ја се не сла же са по ме ну том по ли ти ком, на зна чи у
сво јим го ди шњим из ве шта ји ма о при ме ни ме ре ко је је пред у зе ла са гла -
сно овој по ли ти ци, као и по стиг ну те ре зул та те. Та ко ђе, сва ка др жа ва
чла ни ца, пре ма чла ну 4. Пре по ру ке, тре ба ло би да осну је од го ва ра ју ће
уста но ве у ци љу уна пре ђе ња при ме не ове по ли ти ке. Ове уста но ве, пот -
по мог ну те та мо где је то мо гу ће од стра не са ве то дав них ко ми си ја обра -
зо ва них од пред став ни ка ор га ни за ци ја по сло да ва ца и рад ни ка, ако оне
по сто је, и дру гих за ин те ре со ва них уста но ва, тре ба на ро чи то да: пред у зи -
ма ју све ме ре да би љу ди схва ти ли и при ме ни ли прин цип не ди скри ми на -
ци је; при ма ју и ис пи ту ју жал бе ко је се из ја вљу ју због не по што ва ња ове
по ли ти ке, ан ке ти ра ју о та квим жал ба ма и от кла ња ју, ако је то по треб но,
про це ду ром ми ре ња, сва ку прак су за ко ју се сма тра да се не сла же са по -
ме ну том по ли ти ком; по но во ис пи ту ју сва ку жал бу ко ју про це ду ра ми ре -
ња не би мо гла ре ши ти и да ју ми шље ња или од лу чу ју о ме ра ма ко је тре -
ба пред у зе ти да се ис пра ве уста но вље ни дис кри ми на тор ски по ступ ци. 

3.1.4. Ко ор ди на ци ја ме ра про тив дис кри ми на ци је у свим обла сти ма 

Пре по ру ка, члан 10, су ге ри ше да ор га ни ко ји има ју за да так да се
бо ре про тив дис кри ми на ци је у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња тре ба
уско и те сно да са ра ђу ју са ор га ни ма ко ји има ју за да так да се бо ре про -
тив дис кри ми на ци је у дру гим обла сти ма, да би се обез бе ди ла ко ор ди на -
ци ја ме ра ко је пред у зи ма ју у том сми слу.
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4. Ка рак те ри сти ке кон вен ци ја и пре по ру ка 

Уни вер зал ност стан дар да о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му -
шка ра ца и же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња из ра жа ва се у свој -
ству уни форм но сти – обез бе ђи ва њу ми ни му ма у по гле ду су зби ја ња дис -
кри ми на ци је на осно ву по ла у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња у
свет ским раз ме ра ма. Ово свој ство омо гу ћа ва им да вр ше сна жан ути цај
на ме ђу на род ну хар мо ни за ци ју рад но-прав них си сте ма са те жњом ка
уни фи ка ци ји. Стан дар ди о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка -
ра ца и же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња, као вр ста ме ђу на род -
них стан дар да ра да, пред ста вља ју ми ни мал не стан дар де у од но су на
на ци онал но пра во, што про из и ла зи из од ред бе Уста ва Ме ђу на род не ор -
га низаци је ра да по ко јој „за кон, од лу ка, оби чај или спо ра зу ми мо гу обез -
бе ђива ти по вољ ни је усло ве ра да за рад ни ке од оних пред ви ђе них кон вен -
ци ја ма и пре по ру ка ма”. Исто на че ло вре ди у од но си ма и су ко би ма
из ме ђу раз ли чи тих ме ђу на род них стан дар да ра да, због че га из ме ђу два -
ју ака та Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да не мо же по сто ја ти ствар на не -
ус кла ђе ност уко ли ко је дан од њих од ре ђу је ви ши стан дард. 18

Три пар тит но свој ство стан дар да о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма -
ну му шка ра ца и же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња про из и ла зи из
на че ла три пар ти зма као је дин стве не ка рак те ри сти ке Ме ђу на род не ор га -
ни за ци је ра да у це ли ни и ње них глав них ор га на: сва ка др жа ва чла ни ца у
ње ним глав ним ор га ни ма пред ста вље на је од ре ђе ним бро јем пред став -
ни ка вла да, пред став ни ка ор га ни за ци ја по сло да ва ца и пред став ни ка ор -
га ни за ци ја рад ни ка. Ово свој ство омо гу ћа ва им да по ка жу из ве стан сте -
пен ди на ми зма, да се при ла го де про ме на ма еко ном ских и со ци јал них
си ту а ци ја, за др жа ва ју ћи исто вре ме но сво ју пу ну уни вер зал ност, а из ра -
жа ва кроз уче шће пред став ни ка вла да, пред став ни ка ор га ни за ци ја по -
сло да ва ца и пред став ни ка ор га ни за ци ја рад ни ка у по ступ ку пред ла га ња
и до но ше ња кон вен ци ја и пре по ру ка, као и по ступ ку њи хо ве ра ти фи ка -
ци ја, од но сно при хва та ња и им пле мен та ци је.19

Стан дар ди о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на
у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња не са др же кла у зу ле флек си бил но -
сти, јер се од но се на основ на пра ва му шка ра ца и же на у обла сти ра да.
Али, са др жај оба ве за др жа ва чла ни ца уре ђен је флек си бил ним фор му ла -
ци ја ма да би се од ред бе основ них кон вен ци ја и њи хо вих пра те ћих пре по -
ру ка при ла го ди ле на ци о нал ним усло ви ма и оби ча ји ма и обез бе ди ло њи -
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хо во што ши ре при хва та ње и при ме на.20 Та ко Кон вен ци ја број 100, члан
2, оба ве зу је сва ку др жа ву чла ни цу да под сти че при ме ну прин ци па јед на -
ког на гра ђи ва ња му шке и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти на
на чин ко ји је при ла го ђен ме то да ма за од ре ђи ва ње сто па на гра ђи ва ња ко -
је су на сна зи, а у ме ри у ко јој је то у скла ду са на ве де ним ме то да ма –
обез бе ди ње го ву при ме ну на све рад ни ке. Она га, пре ма чла ну 2. Кон вен -
ци је, мо же при ме ни ти би ло пу тем на ци о нал ног за ко но дав ства, би ло пу -
тем сва ког дру гог си сте ма од ре ђи ва ња на гра да уста но вље ним или при -
зна тим од стра не за ко но дав ства, би ло пу тем ко лек тив них уго во ра
за кљу че них из ме ђу по сло да ва ца и рад ни ка, би ло пу тем ком би на ци је
ових раз ли чи тих на чи на. Зна чај на флек си бил ност по стиг ну та је и упо -
тре бом пој мо ва, као што су: „од го ва ра ју ће ме ре”.

Кон вен ци ја број 111, члан 2, и ње на пра те ћа Пре по ру ка, члан 1, др -
жа ва ма чла ни ца ма до пу шта ју зна чај ну флек си бил ност у по гле ду на чи на
на ко ји ће фор му ли са ти на ци о нал ну по ли ти ку ко ја те жи да уна пре ди јед -
на кост мо гућ но сти и трет ма на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња – оне
тре ба да је фор му ли шу пу тем ме то да ко ји су при ла го ђе ни на ци о нал ним
усло ви ма и оби ча ји ма, што под ра зу ме ва да про гра ми у ту свр ху тре ба да
бу ду раз ра ђе ни и им пле мен ти ра ни, а од го ва ра ју ће ме ре усво је не у скла -
ду са прин ци пи ма ко ји су из ло же ни у чла ну 3. Кон вен ци је и чла ну 2. ње -
не пра те ће Пре по ру ке (број 111). Др жа ва ма чла ни ца ма до пу ште на је
зна чај на флек си бил ност и у по гле ду на чи на на ко ји спро ве сти на ци о нал -
ну по ли ти ку ко ја те жи да уна пре ди јед на кост мо гућ но сти и трет ма на у
по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња – оне је мо гу спро ве сти пу тем за ко на,
ко лек тив них уго во ра или на дру ги на чин у скла ду са на ци о нал ним усло -
ви ма и оби ча ји ма. Зна чај на флек си бил ност по стиг ну та је и упо тре бом
пој мо ва, као што су: „од го ва ра ју ћи ме ха ни зми”, „од го ва ра ју ће уста но ве”. 

5. При ме на на на ци о нал ном ни воу

Сва ка др жа ва чла ни ца, пре ма Уста ву Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра -
да, има оба ве зу, ка да ра ти фи ку је кон вен ци ју и спро ве де дру ге фор мал не
рад ње, да пре ду зме нео п ход не ме ре за ње ну при ме ну. Кон вен ци ја број
100, члан 2, зах те ва од сва ке др жа ве чла ни це да под сти че при ме ну прин -
ци па јед на ког на гра ђи ва ња му шке и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке
вред но сти на на чин ко ји је при ла го ђен ме то да ма за од ре ђи ва ње сто па
на гра ђи ва ња ко је су на сна зи, а у ме ри у ко јој је то у скла ду са на ве де ним
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ме то да ма – обез бе ди ње го ву при ме ну на све рад ни ке. Кон вен ци ја број
111, члан 2. оба ве зу је сва ку др жа ву чла ни цу да фор му ли ше и спро во ду
на ци о нал ну по ли ти ку ко ја те жи да уна пре ди јед на кост мо гућ но сти и
трет ма на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња, као и да де фи ни ше су зби -
ја ње дис кри ми на ци је као циљ та кве на ци о нал не по ли ти ке и оства ри га
кроз низ ме ра прав ног, еко ном ског и ад ми ни стра тив ног ка рак те ра.21

6. Си стем над зо ра 

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да уста но ви ла је си стем над зо ра над
ис пу ња ва њем оба ве за ко је су др жа ве чла ни це пре у зе ле на осно ву усво је -
них ме ђу на род них стан дар да ра да, што је од кључ ног зна ча ја за њи хо ву
ствар ну и ефи ка сну при ме ну на на ци о нал ном ни воу. Тај над зор за сни ва
се на две вр сте про це ду ра. Пр ва се за сни ва на ис пи ти ва њу пе ри о дич них
из ве шта ја др жа ва чла ни ца, а дру га на раз ма тра њу при го во ра и жал би.
По ред ова два об ли ка та ко зва не „ре дов не кон тро ле”, по сто је по себ ни,
спе ци јал ни по ступ ци над зо ра ко ји се при ме њу ју за из ве сна под руч ја или
за одре ђе не слу ча је ве и пи та ња. Тре ба на по ме ну ти да кон тро ла над ис пу -
ња ва њем оба ве за др жа ва чла ни ца по осно ву усво је них ме ђу на род них
стан дар да о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у
по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња, по се ду је од ре ђе не спе ци фич но сти.
Она се, због про грам ске при ро де пра ва уре ђе на основ ним кон вен ци ја ма,
ви ше од но си на сред ства ко ја су упо тре бље на не го на оства ре не ре зул та -
те.22

Кон тро ла над при ме ном кон вен ци ја и пре по ру ка пре ко пе ри о дич -
них из ве шта ја за сни ва се на про ве ри из ве шта ја ко је сва ка др жа ва чла ни -
ца под но си Ме ђу на род ном би роу ра да. То су из ве шта ји о ди рект ној при -
ме ни ра ти фи ко ва них кон вен ци ја и при хва ће них пре по ру ка, уко ли ко је
др жа ва чла ни ца ра ти фи ко ва ла кон вен ци ју и при хва ти ла пре по ру ку; и
из ве шта ји о ме ри у ко јој је спро ве де на или се на ме ра ва спро ве сти при -
ме на ма ко је од ред бе кон вен ци је или пре по ру ке, уко ли ко др жа ва чла ни -
ца ни је ра ти фи ко ва ла кон вен ци ју и при хва ти ла пре по ру ку.23 Кон тро ла
над при ме ном кон вен ци ја и пре по ру ка вр ши се та ко што пе ри о дич не из -
ве шта је раз ма тра ју нај пре над зор на те ла Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да
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(Од бор екс пе ра та за при ме ну кон вен ци ја и пре по ру ка – Од бор екс пе ра -
та и Скуп штин ски од бор за при ме ну кон вен ци ја и пре по ру ка – Скуп -
штин ски од бор), а за тим ге не рал ни ди рек тор Ме ђу на род ног би роа ра да. 

Од бор екс пе ра та вр ши оце ну пе ри о дич них из ве шта ја. Бу ду ћи да Кон -
вен ци ја број 100 пред ви ђа по сте пе ну при ме ну на че ла јед на ког на гра ђи ва -
ња и му шке и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти, а Кон вен ци ја
број 111 по сте пе ну при ме ну на че ла не-дис кри ми на ци је, Од бор екс пе ра -
та пра ти и раз ма тра из го ди не у го ди ну је су ли усво је не на ци о нал не ме -
ре ствар но ускла ђе не са ди на ми ком са др жа ја и при ро дом кон вен ци је и
на ци о нал ним усло ви ма. Уко ли ко на и ђе на не ја сан и не пот пун пе ри о дич -
ни из ве штај или ако утвр ди да не ка др жа ва чла ни ца и да ље не ис пу ња ва
оба ве зе, у за ви сно сти од сте пе на и вре ме на тра ја ња не ус кла ђе но сти, мо -
же јој упу ти ти при мед бу или не по сре дан зах тев. При мед ба се об ја вљу је у
из ве шта ју Од бо ра екс пе ра та. Овај из ве штај, по знат под на зи вом „Оп шти
из ве штај”, сва ке го ди не са ста вља се на осно ву пе ри о дич них из ве шта ја
др жа ва чла ни ца и об ја вљу је. У овом из ве шта ју да је се пре глед прак тич них
про бле ма и пре пре ка на ко је др жа ве чла ни це на и ла зе у при ме ни кон вен -
ци ја и пре пре ка и охра бру је их да ис тра ју у њи хо вој при ме ни. Оп шти из -
ве шта ји чи не им пре сив но де ло о пра ву слу ча ја и об ја вљу ју се.24

Скуп штин ски од бор раз ма тра из ве штај Од бо ра екс пе ра та и из ње га
би ра слу ча је ве ко ји су по ње го вом ми шље њу нај зна чај ни ји. По зи ва за ин -
те ре со ва не вла де да да ју об ја шње ња о уоче ним не ус кла ђе но сти ма или о
њи ма рас пра вља са ци љем да се укло не. Ако при ме ти да код не ке др жа ве
чла ни це по сто је че сти про пу сти у при ме ни кон вен ци је, мо же је ста ви ти
на по себ ну ли сту или слу чај ква ли фи ко ва ти као не пре кид ни из о ста нак
при ме не. Скуп штин ски од бор по сту па на осно ву оп се жног ма те ри ја ла и
вре мен ски је огра ни чен у рас пра вља њу, те мно га пи та ња оста ју не ре ше -
на. Због то га је 1968. го ди не уста но вљен си стем ди рект не ве зе са вла да -
ма ко ји се при ме њу је ка да се у при ме ни кон вен ци је ја ве ве ћи про бле ми.
Пре ма овом си сте му, не за ви сно ли це или члан Ме ђу на род ног би роа ра -
да име но ван од стра не ге не рал ног ди рек то ра Ме ђу на род ног би роа ра да,
уз са гла сност др жа ве чла ни це ко ја не ис пу ња ва оба ве зе, у свој ству иза -
сла ни ка од ла зи на ње ну те ри то ри ју да би кроз ди ја лог са пред став ни ци -
ма вла де и пред став ни ци ма ор га ни за ци ја по сло да ва ца и рад ни ка по ку -
шао да ре ши спор но пи та ње. За то вре ме над зор на те ла не мо гу да да ју
ни ка ква об ја шње ња и ту ма че ња; су спен зи ја ре дов не про це ду ре мо же да
тра је нај ду же јед ну го ди ну.25
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Ге не рал ни ди рек тор Ме ђу на род ног би роа ра да раз ма тра пе ри о дич не
из ве шта је др жа ва чла ни ца, са чи ња ва њи хо ву скра ће ну вер зи ју и под но -
си је Оп штој кон фе рен ци ји ра да.

Кон тро ла над при ме ном кон вен ци ја и пре по ру ка у по ступ ку по при -
го во ру вр ши се та ко што се ис пи ту је осно ва ност при го во ра. При го вор
мо гу да из ја ве про фе си о нал не, на ци о нал не и ме ђу на род не, ор га ни за -
ци је по сло да ва ца и рад ни ка ако др жа ва чла ни ца не ис пу ња ва оба ве зе, а
из ја вљу ју га Ме ђу на род ном би роу ра да. Осно ва ност при го во ра ис пи ту је
три пар тит ни од бор, чи је чла но ве име ну је Ад ми ни стра тив ни са вет и, ако
утвр ди да је осно ван, мо же га упу ти ти од но сној вла ди и по зва ти је да да
из ја ву ко ју сма тра при клад ном у ра зум ном ро ку (рок од три ме се ца). Ако
у том ро ку да из ја ву ко ја се сма тра при клад ном, спор но пи та ње сма тра
се ре ше ним, а ако у том ро ку не да ни ка кву из ја ву или да из ја ву ко ја се
не сма тра при клад ном, Од бор мо же да об ја ви при го вор и, евен ту ал но,
од го вор на ње га. Об ја вљи ва ње при го во ра и, евен ту ал но, од го во ра на ње -
га пред ста вља сво је вр стан об лик мо рал не санк ци је пре ма др жа ви чла ни -
ци у пи та њу. Исто вре ме но се на дру ге др жа ве чла ни це вр ши пре вен тив -
ни ути цај да ис пу ња ва ју сво је оба ве зе.26

Кон тро ла над при ме ном кон вен ци ја и пре по ру ка у по ступ ку по ту -
жби вр ши се та ко што се ис пи ту је осно ва ност ту жбе. Ту жбу мо же да из -
ја ви др жа вља нин др жа ве ко ја не ис пу ња ва оба ве зе, а ко ји је због то га
пре тр пео ди рект ну ште ту. Ту жбу мо же да из ја ви и сва ка др жа ва чла ни ца
ко ја је ра ти фи ко ва ла кон вен ци ју, као и Ад ми ни стра тив ни са вет, по соп -
стве ној ини ци ја ти ви или по при је му ту жбе де ле га та.

7. Оп ште Кон фе рен ци је ра да

Ту жба се под но си Ме ђу на род ном би роу ра да. Осно ва ност ту жбе ис -
пи ту је Ад ми ни стра тив ни са вет и, ако утвр ди да је основaна, мо же је до -
ста ви ти од но сној вла ди и по зва ти је да да од го вор ко ји се сма тра за до во -
ља ва ју ћи у ра зум ном ро ку (рок од три ме се ца). Ако у том ро ку да од го вор
ко ји се сма тра за до во ља ва ју ћим, спор но пи та ње сма тра се ре ше ним, а
ако у том ро ку не да ни ка кав од го вор, или да од го вор ко ји се не сма тра
за до во ља ва ју ћим, Ад ми ни стра тив ни са вет мо же обра зо ва ти ис тра жну
ко ми си ју. Ова ко ми си ја тре ба да про у чи спор но пи та ње и са ста ви из ве -
штај. У том из ве шта ју тре ба да на ве де пред мет спо ра и чи ње ни це ко је је
утвр ди ла, пре по ру чи ме ре ко је тре ба пред у зе ти да би се удо во љи ло зах -
те ви ма ту жбе и од ре ди рок у ко ме их тре ба пред у зе ти. 
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Овај из ве штај до ста вља се Ад ми ни стра тив ном са ве ту и сва кој др жа -
ви чла ни ци ко ја је за ин те ре со ва на за ре ша ва ње спор ног пи та ња. Она га
у ро ку од три ме се ца тре ба оба ве сти ти да ли при хва та пре по ру ке ис тра -
жне ко ми си је и, ако их не при хва та, да ли же ли да се спор из не се пред
Ме ђу на род ним су дом прав де. Уко ли ко се спор из не се пред Ме ђу на род -
ним су дом прав де, од лу ка ко ју до но си је ко нач на. Том од лу ком пре по ру -
ку мо же по твр ди ти, из ме ни ти или по ни шти ти. Уко ли ко др жа ва чла ни ца
не по сту пи по из ве шта ју Ис тра жне ко ми си је или по од лу ци Ме ђу на род -
ног су да прав де, Ад ми ни стра тив ни са вет мо же да пре по ру чи Оп штој
кон фе рен ци ји ра да ме ру ко ју сма тра опор ту ном да би се удо во љи ло зах -
те ви ма ту жбе.27

7.1. Де ло твор ност си сте ма над зо ра 

Си стем над зо ра над при ме ном кон вен ци ја и пре по ру ка ко ји је ус по -
ста ви ла Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да у од но су на си стем над зо ра дру -
гих аген ци ја Ује ди ње них на ци ја про це њу је се као нај бо љи, јер се по ка зао
као нај е фи ка сни ји. 

Ипак, ова тврд ња је у прак си че сто ре ла ти ви зо ва на. Ме ђу на род ној
ор га ни за ци ји ра да не до ста ју ин стру мен ти за при нуд ну при ме ну кон вен -
ци ја, јер је Устав не овла шћу је да упо тре би ору жа ну сна гу или еко ном ске
санк ци је про тив др жа ва чла ни ца ко је не ис пу ња ва ју оба ве зе. Тре ба на по -
ме ну ти да је из вор ни Устав пред ви ђао мо гућ ност при ме не еко ном ских
санк ци је пре ма др жа ви чла ни ци ко ја не ис пу ња ва оба ве зе пре у зе те ра ти -
фи ка ци јом кон вен ци ја. При ме ну еко ном ских санк ци ја од ре ђи вао је ad
hoc фор ми ран ан кет ни од бор, а др жа ва чла ни ца има ла је пра во да из ја -
ви жал бу про тив од лу ке о од ре ђи ва њу еко ном ских санк ци ја Ме ђу на род -
ном су ду прав де. Од лу ка ко ју је до но сио би ла је ко нач на и том од лу ком
мо гао је да по твр ди или из ме ни за кључ ке или пре по ру ке ан кет ног од бо -
ра. Ме ђу на род ни суд прав де мо гао је, ка да је би ло по треб но, да озна чи
еко ном ске санк ци је ко је му из гле да ју уме сно и за ко је му из гле да оправ -
да но да их дру ге вла де при ме не. Из ре че ну еко ном ску санк ци ју мо гла је
да при ме ни сва ка др жа ва чла ни ца уко ли ко се др жа ва чла ни ца у од ре ђе -
ном ро ку не по ко ри пре по ру ка ма са др жа ним у од лу ци Ме ђу на род ног су -
да прав де, а при ме њи ва ла ју је све док но ви ан кет ни од бор не бу де утвр -
дио да је ис пу ни ла упут ства и од лу ке пр вог ан кет ног од бо ра, од но сно
Ме ђу на род ног су да прав де. Ме ђу тим, при ме на еко ном ских санк ци ја не
са мо што је би ла про тив на прин ци пу су ве ре но сти др жа ва у ме ђу на род -

Чланци 81

27 Op. cit.: Г. Об ра до вић, При ме на ме ђу на род них стан дар да ра да, стр. 81–85.



ним од но си ма, већ је ути ца ла на сма ње ње бро ја ра ти фи ка ци ја кон вен ци -
ја и по ве ћа ње бро ја от ка за ра ти фи ко ва них кон вен ци ја. Због то га је си -
стем од го вор но сти на кон Дру гог свет ског ра та из ме њен и из си сте ма
еко ном ских санк ци ја пре нет у област мо рал не од го вор но сти.

Пре ма си сте му мо рал не од го вор но сти, Од бор екс пе ра та др жа ви чла -
ни ци ко ја не ис пу ња ва сво је оба ве зе мо же да упу ти при мед бу и ту при -
мед бу об ја ви у го ди шњем из ве шта ју, а Ко ми си ја за при ме ну кон вен ци ја
и пре по ру ка др жа ву чла ни цу ко ја не ис пу ња ва оба ве зе мо же да ста ви на
по себ ну ли сту и ту по себ ну ли сту об ја ви. Си стем мо рал не од го вор но сти
дао је по зи тив не ре зул та те, али је упр кос то ме био кри ти ко ван. Со ци ја -
ли стич ке др жа ве и др жа ве у раз во ју ста ви ле су при мед бе на са став и ме -
тод ра да Од бо ра екс пе ра та (ње гов са став не од ра жа ва раз ли ке дру штве -
но-еко ном ских си сте ма и сте пен раз во ја др жа ва чла ни ца). Би ло је и
ми шље ња да је ова кав си стем над зо ра ком пли ко ван и да би ве ћи ути цај
у ње му тре ба ло да има Оп шта кон фе рен ци ја ра да и ње на три пар тит на
ко ми си ја. По ку шај да све др жа ве чла ни це на осно ву члан ства у Ме ђу на -
род ној ор га ни за ци ји ра да има ју оба ве зу да, у до број на ме ри и у скла ду са
Уста вом Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да, по шту ју, про мо ви шу и оства -
ру ју на че ла ко ја се ти чу основ них пра ва чак и ако ни су ра ти фи ко ва ле
кон вен ци је ко је су при зна те за основ не, ни је дао же ље не ре зул та те.28

7.2. Дру ги на чи ни на ко је се оси гу ра ва при ме на кон вен ци ја и пре по ру ка
на на ци о нал ном ни воу

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да мо же да оси гу ра при ме ну кон вен -
ци ја и при ме ном ра зно вр сних ме ра по мо ћи ко је пру жа др жа ва ма чла ни -
ца ма ра ди њи хо ве при ме не. Она им мо же пру жи ти по моћ у ту ма че њу
стан дар да о јед на ким мо гућ но сти ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у
по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња, из ра ди на ци о нал них за ко на, од но сно
про пи са у ко је ће би ти ин кор по ри ран прин цип јед на ког на гра ђи ва ња
му шке и жен ске рад не сна ге за рад јед на ке вред но сти и прин цип не-
дис кри ми на ци је на осно ву по ла у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња,
сла њем са ве то дав них ми си ја и ре ги о нал них са вет ни ка. 

8. За кљу чак 

Стан дар ди Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о јед на ким мо гућ но сти -
ма и трет ма ну му шка ра ца и же на у по гле ду за по шља ва ња и за ни ма ња
врста су стан дар да ра да ко ја се од но си на основ на пра ва му шка ра ца и
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же на у обла сти ра да. Са др жа ни су у Уста ву ове ор га ни за ци је, по себ но у
кон вен ци ја ма и пре по ру ка ма. Основ ним кон вен ци ја ма сма тра се Кон -
вен ци ја број 100 и Кон вен ци ја број 111. Иако све др жа ве чла ни це Ме ђу -
на род не ор га ни за ци је ра да има ју оба ве зу да по шту ју, про мо ви шу и
оства ру ју прин цип за бра не дис кри ми на ци је, чак и ка да ни су ра ти фи ко -
ва ле основ не кон вен ци је, овој ор га ни за ци ји не до ста је сна га да оси гу ра
при ме ну ових кон вен ци ја и пре по ру ка. 

mr dragana Radovanović

ILo stan dards on equ al op por tu ni ti es and tre at ment bet we en men and wo men as
re gards em ployment and oc cu pa tion

Sum mary

The ar tic le po ints to the stan dards of the In ter na ti o nal La bo ur Or ga ni za tion abo ut
equ al op por tu ni ti es and tre at ment bet we en men and wo men in em ployment and oc cu-
pa ti ons, as well as the ir im ple men ta tion and mo ni to ring system of its im ple men ta tion
at the na ti o nal le vel. The ar tic le outli nes the stan dards of equ al op por tu nity and tre at-
ment bet we en men and wo men in em ployment and oc cu pa tion con ta i ned in the con-
ven ti ons that are re cog ni zed for the ba sic and the ot her stan dards that ser ve to emp ha-
si ze that spe cial at ten tion sho uld be paid to pro mo ting equ al op por tu ni ti es for men and
wo men in cer tain are as, as well as pro mo ting equ a lity of in di vi dual gro ups of wor kers,
such as wor kers and wor kers with fa mily re spon si bi li ti es.
Key words: equ a lity of op por tu nity and tre at ment bet we en men and wo men in em ploy-
ment and oc cu pa tion, pro hi bi tion of di scri mi na tion ba sed on gen der, the ba sic con ven -
ti ons.
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Др Зоран Илкић
прав ни за ступ ник у ште та ма
„ДДОР Но ви Сад” а. д. о. Но ви Сад

ОБА ВЕ ЗЕ ОСИ ГУ РА ВА ЧА ПО ОСНО ВУ ОСИ ГУ РА њА ОД
АУТООД ГО ВОР НО СТИ

Са же так

У ра ду се ука зу је да су гра ни це ри зи ка од го вор но сти ко је при хва та ју оси гу ра ва чи
ли ми ти ра не с об зи ром на ши ри ну по кри ћа (ис кљу чу ју се из ве сно про у зро ко ва не,
као и ште те ко је пре тр пе оште ће ни ко ји не ула зе у круг тре ћих ли ца, нор ми ра ју се
вр сте и об ли ци ште та ко ји ма се пру жа прав на за шти та) и на обим по кри ћа (ли ми -
ти ра се ви си на на кна де ко ја се ис пла ћу је оште ће ном ли цу). У по је ди ним зе мља ма
на кна да из оси гу ра ња оште ће ном мо же из о ста ти, ако оси гу ра вач осно ва но рас по ла -
же при го во ром на мер ног про у зро ко ва ња ште те од стра не оси гу ра ни ка. Аутор раз -
ма тра и усло ве од го вор но сти оси гу ра ва ча и ука зу је на нај зна чај ни је еле мен те ко ји
опре де љу ју прав ну по зи ци ју оште ће них ли ца у мо гућ но сти оства ри ва ња обе ште ће -
ња од оси гу ра ва ју ће ком па ни је. Исто вре ме но се ана ли зи ра огра ни че ње од го вор но -
сти оси гу ра ва ча, ка ко по осно ву, та ко и по ви си ни, али и гу би ци пра ва ко ји ма оси -
гу ра ник мо же би ти из ло жен.
Кључ не ре чи: оси гу ра вач, оси гу ра ник, ауто од го вор ност, гу би так пра ва, ли мит су ме
оси гу ра ња.

1. Усло ви од го вор но сти оси гу ра ва ча

Гра ђан ска од го вор ност оси гу ра ни ка основ на је прет по став ка за по -
сто ја ње оба ве зе оси гу ра ни ка и исто вре ме но гор ња гра ни ца оба ве зе оси -
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гу ра ва ча.1 Оба ве за оси гу ра ва ча по осно ву оба ве зног оси гу ра ња од ауто -
од го вор но сти по сто ји он да, ка да је пре ма пра ви ли ма о гра ђан ској од го -
вор но сти ње гов оси гу ра ник ду жан да тре ћем оште ће ном ли цу на кна ди
ште ту про у зро ко ва ну у са о бра ћај ној не сре ћи.2 По на сту па њу оси гу ра ног
слу ча ја, на ста је оба ве за оси гу ра ни ка на на кна ду ште те оште ће ном тре -
ћем ли цу, а по под но ше њу од штет ног зах те ва и оба ве за ње го вог оси гу ра -
ва ча од од го вор но сти да, са гла сно за ко ну и уго во ре ном оби му по кри ћа,
ис пла ти на кна ду из оси гу ра ња.3 Оси гу ра ње гра ђан ске од го вор но сти об у -
хва та и тро шко ве ди рект но на ста ле због од бра не од од штет них зах те ва
тре ћих ли ца про тив уго ва ра ча оси гу ра ња и ис пла те на кна да ште та, ко је
на ста ну због рад њи или про пу ста уго ва ра ча оси гу ра ња, за ко је је оси гу -
ра ва ју ће по кри ће уго во ре но.4 Ште те ко је су по кри ве не оси гу ра њем су
оне, ко је на ста ју услед смр ти, по вре де те ла или на ру ша ва ња здра вља не -
ког ли ца или због уни ште ња или оште ће ња не чи је ма те ри јал не имо ви не.5

Ипак, у го то во свим пра ви ма, зах те ва се да је ште та про у зро ко ва на
под од ре ђе ним усло ви ма. Нео п ход но је: 1) да је ште та на ста ла упо тре бом
мо тор ног во зи ла;6 2) да по сто ји (не по сред на или по сред на) узроч на ве за7
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1 Пре драг Шу ле јић, Од нос оси гу ра ња и гра ђан ске од го вор но сти, Прав ни жи вот, бр.
11–2/1992, стр. 2259.

2 Пољ ски ГЗ (Kodeks cywilny, 23. 02. 1964. год.): „Ко сво јом кри ви цом про у зро ку је
дру го ме ште ту, ду жан је да је на кна ди”, чл. 445, § 1.

3 John Birds, Birds’ Modern Insurance Law, Seventh Edition, Sweet&Maxwell Limited,
London, 2007, стр. 64–67; о ди рект ним зах те ви ма пре ма оси гу ра ва ју ћим ком па ни ја ма и
до бро вољ ном и оба ве зном оси гу ра њу од од го вор но сти у са о бра ћа ју: Vibe Ulfbeck, Modern
Tort Law and Direct Claims Under the Scandinavian Insurance Acts, Stockholm Institute for
Scandinavian Law 1957-2009, http://www.scandinavianlaw.se/pdf/41-20.pdf, 20. 10. 2011.
год., стр. 524–528.

4 За кон о уго во ру о оси гу ра њу Ре пу бли ке Грч ке (Law on Insurance Contract of Gree-
ce) бр. 2496/97, Слу жбе ни лист Ре пу бли ке Грч ке, том I, бр. 87, 16. 05. 1997. год., чл. 25.

5 За кон о оба ве зном оси гу ра њу у са о бра ћа ју, „Сл. гла сник РС” бр. 51/2009 и 78/2011
(у да љем тек сту: ЗО ОС), чл. 18. ст. 1.

6 Исто; услов упо тре бе нор ми ран је и у фин ском („by the use of motor vehicle”), не -
мач ком („durch den Gebrauch des Fahrzeugs”), фран цу ском („a l’occasion de la circula-
tion”) пра ву; пре су да Окру жног су да Ужи це, Гж. р. 2021/2007 од 13. 11. 2007. год., Из бор
суд ске прак се, бр. 5/2008, стр. 56, из сен тен це: „...оси гу ра ње од ауто од го вор но сти, па и за
на кна ду имо вин ске ште те, под ра зу ме ва од го вор ност оси гу ра ва ју ће ор га ни за ци је за упо -
тре бу во зи ла, па ка ко се исто на ла зи ло на пар кин гу, то је зах тев ту жи о ца нео сно ван...” 

7 Бо ри слав Иво ше вић, Тран спорт но оси гу ра ње, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та Уни -
он и IGP Delta press, Бе о град, 2009, стр. 148; На та ша Мр вић Пе тро вић, Здрав ко Пе тро вић,
Алек сан дар Фи ли по вић, Оба ве зно оси гу ра ње од ауто од го вор но сти и на кна да ште те, ИП
„Гло са ри јум”, Бе о град, 2002, стр. 65–66; Алек сан дар Фи ли по вић, Оба ве зно оси гу ра ње од
ауто од го вор но сти у ју го сло вен ском пра ву, Учи тељ ски фа кул тет, Бе о град, 2001, стр. 71–72.



из ме ђу про у зро ко ва не ште те и упо тре бе во зи ла;8 3) да је ште та про у зро -
ко ва на у са о бра ћа ју,9 без об зи ра да ли је би ло ма те ри јал ног кон так та са
мо тор ним во зи лом или не; 4) да је до упо тре бе мо тор ног во зи ла до шло
на јав ном пу ту10 (са тен ден ци јом екс тен зив ног ту ма че ња пој ма пу та на
ко ме се не сре ћа до го ди ла) или ба рем, на јав ној по вр ши ни при сту пач ној
за са о бра ћај.11

2. Упо тре ба мо тор ног во зи ла

Усло ви на ших дру шта ва за оси гу ра ње ре дов но пра во на на кна ду ште -
те оште ће ним ли ци ма ве зу ју за упо тре бу пред мет ног во зи ла.12 Оси гу ра -
њем од од го вор но сти из упо тре бе мо тор ног во зи ла ко је ву че при кључ но
во зи ло и во зи ло у ква ру, об у хва ће на је и од го вор ност за ште ту ко ју про -
у зро ку је при кључ но во зи ло и во зи ло у ква ру – док је спо је но са во зи лом
ко је га ву че и на кон што се одво ји од тог во зи ла, те деј ству је у функ ци о -
нал ној за ви сно сти са њим.13

Пре ма упо ред но-прав ној те о ри ји, углав ном се сма тра да је во зи ло у
упо тре би и ка да мо тор ни је укљу чен, и ка да се во зи ло на ла зи на јав ној
или при ват ној по вр ши ни, на пу ту или из ван пу та. Та ко се у пра ву Ита ли -
је сма тра да је во зи ло у про ме ту ка да је у по кре ту на јав ном пу ту или у
ста њу ми ро ва ња или кад се због ква ра на коч ни ца ма са мо стал но пре ме -
сти, без ин тер вен ци је во за ча, са ме ста где је би ло у ста њу ми ро ва ња.14

Кри те ри јум упо тре бе у упо ред ном пра ву је, по не где, и не га тив но
де фи ни сан, те се сма тра да мо тор но во зи ло ни је у упо тре би у са о бра ћа -
ју: ако се упо тре бља ва на ме сту изо ло ва ном од са о бра ћај них пу те ва, за
се о ске ра до ве или у свр ху бит но раз ли чи ту од пре во за осо ба или ро бе;
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8 Ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је, Рев. бр. 632/1998 од 17. 07. 1998. год., „Ин тер мекс”,
Суд ска прак са.

9 ЗО ОС, чл. 2; по јам са о бра ћај не не сре ће (traffic accident, motor accident; Autounfall,
Kraftfahrzeugunfall) де фи ни сан је у За ко ну о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма („Сл.
гла сник РС” бр. 41/2009), чл. 7. тач. 82.

10 Иви ца Цр нић, Ан те Илић, Оси гу ра ње и на кна да ште те у са о бра ћа ју (прак са су до -
ва и за јед ни ца оси гу ра ња), „Ин фор ма тор”, За греб, 1984, стр. 24.

11 Пре драг Шу ле јић, Пра во оси гу ра ња, Цен тар за пу бли ка ци је Прав ног фа кул те та у
Бе о гра ду, Бе о град, 2005, стр. 442–443.

12 Нпр. Усло ви за оба ве зно оси гу ра ње вла сни ка мо тор них во зи ла од од го вор но сти за
ште ту при чи ње ну тре ћим ли ци ма „ДДОР-а НО ВИ САД” а. д. о. Но ви Сад, Ком па ни је
„Дунав оси гу ра ње” а. д. о. Бе о град, „АМС Оси гу ра ња” а. д. о. Бе о град, „Та ко во оси гу ра ња”
а. д. о. Кра гу је вац, сви из 2009. го ди не, чл. 2. ст. 1.

13 Исто, чл. 2. ст. 2.
14 Ита ли јан ски За кон о оба ве зном оси гу ра њу од ауто мо бил ске од го вор но сти, бр.

990/69.



ако је у га ра жи или ра ди о ни ци или на дру гом ме сту да ле ко од са о бра ћај -
них пу те ва ра ди чу ва ња или оправ ке; или ако се упо тре бља ва у са о бра ћа -
ју у изо ло ва ној обла сти у свр ху тр ка, обу ке или те сти ра ња.15

Због то га је, у ци љу пре ци зи ра ња си ту а ци ја ка да оште ће на ли ца има -
ју пра во на на кна ду из осно ва ауто од го вор но сти, бит но утвр ди ти ка да се
сма тра да је мо тор но во зи ло у упо тре би.16 Ни је спор но да је во зи ло у упо -
тре би он да ка да је у по кре ту.17 Ме ђу тим, у прак си се по ја ви ло као спор -
но пи та ње да ли је у упо тре би и во зи ло ко је је у ста њу ми ро ва ња. По во -
дом то га, пре су дом Вр хов ног су да за у зет је сле де ћи став: „Упра вља ње
мо тор ним во зи лом у са о бра ћа ју на пу ту у сми слу чла на 27. За ко на о
осно ва ма без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма сто ји и он да, ка да во зач
са мо ста ви мо тор во зи ла у по гон. Ста вља њем у по гон мо то ра во зи ла ко -
је се на ла зи на са о бра ћај ним по вр ши на ма, то во зи ло се ак ти ви ра и са -
мим тим уче ству је у са о бра ћа ју, па то пред ста вља упра вља ње во зи лом у
сми слу на ве де ног про пи са”.18 Да кле, суд ска прак са за сту па став да је во -
зи ло у упо тре би и ка да је у фа зи ми ро ва ња.19

Сем то га, на ве де ни став про ши рен је схва та њем да је во зи ло у упо -
тре би и ка да во зи ло ни је у по го ну, али се на ла зи на јав ној са о бра ћај ни ци:
„Ко ри сник, од но сно вла сник упо тре бља ва мо тор но во зи ло у јав ном са о -
бра ћа ју и ка да га за у ста вља, од но сно пар ки ра ра ди за до во ља ва ња од ре ђе -
них по тре ба у то ку пу та, па је оси гу ра ва ју ћа ор га ни за ци ја ду жна да тре -
ћем ли цу на кна ди ште ту и кад је она на ста ла од за у ста вље ног, од но сно
пар ки ра ног во зи ла, као опа сне ства ри”.20 Ово под ра зу ме ва си ту а ци ју да
је во зи ло не про пи сно пар ки ра но на јав ном пу ту,21 јер са мо та да мо же
пред ста вља ти опа сну ствар.22

Број 3–4/201188

15 Фин ски За кон о оси гу ра њу од ауто мо бил ске од го вор но сти, чл. 2.
16 Пре су да Вр хов ног су да Ср би је, Рев. бр. 2129/2005 од 02. 02. 2006. год. и пре су да

Окру жног су да Ужи це, Гж. бр. 2021/2007 од 13. 11. 2007. год., исто као фу сно та бр. 8.
17 Ле по са ва Ка ра мар ко вић, Од го вор ност за ште ту од ауто мо би ла као опа сне ства ри,

Од го вор ност за ште ту и на кна да ште те, ИП „Гло са ри јум”, Бе о град, 2000, стр. 120–122.
18 Пре су да Вр хов ног су да Ср би је, Узз. бр. 25/1980, исто 8.
19 Пре драг Шу ле јић, Иви ца Јан ко вец, До бро сав Огри зо вић, Бран ко Ра ји чић, За кон о

оси гу ра њу имо ви не и ли ца – Ко мен тар, „Ду нав Пре винг”, Бе о град, 1996, стр. 177–179.
20 Ре ше ње Вр хов ног су да Ср би је, Рев. бр. 3788/1994 од 31. 08. 1994. год., исто 8; од -

лу ка Вр хов ног су да РЦГ, Рев. бр. 317/1998 од 08. 10. 1999. го ди не пре ма: Збир ка суд ских
од лу ка (Ак ту ел ни прав ни ста во ви за пе ри од од 1989. до 1999. го ди не), Са ве зни суд, Бе о -
град, 2000, Књи га два де сет пе та, Све ска I, стр. 354–355. 

21 Од лу ка Вр хов ног су да Бо сне и Хер це го ви не, Рев. бр. 310/1989 од 21. 12. 1989. год.,
пре ма: ур. Јо ван Вук са но вић, Про у зро ко ва ње ште те и ње на на кна да, „Пе ри мекс”, Бу два,
1999, II, стр. 182.

22 Вељ ко Кне же вић, На кна да не ма те ри јал не ште те из осно ва оси гу ра ња ауто од го вор -
но сти, ма ги стар ски рад, Бе о град, 2008, стр. 21.



Под упо тре бом се под ра зу ме ва ју и слу ча је ви ка да се во зи ло кре ће по
инер ци ји, тј. не са мо слу ча је ви ка да на во зи ло де лу ју си ле ко је по кре ћу
мо тор. Та ко се под ште том про у зро ко ва ном упо тре бом во зи ла под ра зу -
ме ва и она, ко ју је при чи ни ло во зи ло ко је се без во за ча по кре ну ло на
низ бр ди ци и уда ри ло у дру го во зи ло или у не ку дру гу ствар (при ко ли ца
ко ја се от ка чи ла од во зи ла ко је ју је ву кло, во зи ло за у ста вље но на низ бр -
ди ци ко је се по кре ну ло без по го на и во за ча, ште те од ву че ног во зи ла).

Пре ма до са да шњим при ме ри ма из суд ске прак се, под упо тре бом је
под ра зу ме ва но не са мо ди рект но, већ и ин ди рект но про у зро ко ва ње ште -
те мо тор ним во зи лом, без не по сред ног ме ђу соб ног кон так та. То су слу -
ча је ви ка да, на при мер, мо тор но во зи ло на не се бла то на ко ло воз, па
оште ће ни услед кли за ња свог во зи ла на ко ло во зу уда ри у мост, или ка да
во зач упо тре би звуч ни сиг нал, па се упла ши сто ка и ти ме до ђе до ште те.
У ову ка те го ри ју пот па да ју и ште те про у зро ко ва не тре ћим ли ци ма ис па -
да њем ства ри са мо тор ног или при кључ ног во зи ла и ште те на ста ле од ка -
ме на од ба че ног при кре та њу дру гог во зи ла.23

Упо тре бом во зи ла на ста ле су и оне ште те, ко је су про у зро ко ва не не -
па жљи вим отва ра њем вра та на во зи лу, при че му је на ста ла по вре да про -
ла зни ка или би ци кли сте.24 Ме ђу тим, не сма тра ју се ште том из упо тре бе
мо тор ног во зи ла оне, ко је су на ста ле при уто ва ру или ис то ва ру ро бе,
из ба ци ва њем пред ме та из во зи ла то ком во жње или упо тре бом мо тор ног
во зи ла као по гон ске ма ши не за не ку дру гу ма ши ну.25

На ше за ко но дав ство де фи ни ше да оси гу ра ва ју ће по кри ће функ ци о -
ни ше при упо тре би мо тор ног во зи ла (...by the use), од тре нут ка ка да се
оно укљу чи у јав ни са о бра ћај, па до ис кљу че ња из јав ног са о бра ћа ја. По -
је ди на упо ред на за ко но дав ства све ви ше на пу шта ју ово функ ци о нал но
огра ни че ње по кри ћа зах те вом за упо тре бом мо тор ног во зи ла, и све ви ше
га за ме њу ју дру гим, ши рим пој мо ви ма, као што су нпр.: слу чај (...in an
auto mo bi le in ci dent) у Ка на ди; уче ство ва ње (...par ti ci pa tion) у Фран цу ској
или; ру ко ва ње тј. ма ни пу ли са ње (...han dlend) у Нор ве шкој.26 Про ши ре -
њем оси гу ра ва ју ћег по кри ћа у том сме ру до при не ло би се све о бу хват ни -
јој за шти ти оште ће них ли ца.
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23 Пре су да Вр хов ног су да Ср би је, Рев. бр. 1163/2002 од 12. 11. 2002. год., исто 8.
24 Пре ма: Ву ка шин Ста ни шић, Од го вор ност у слу ча ју уде са иза зва ног мо тор ним

вози лом у по кре ту, Прав ни жи вот, бр. 9–10/1992, стр. 1291–1293.
25 Op. cit., стр. 1293.
26 Си ни ша Ог ња но вић, Тран сфор ма ци ја ри зи ка у оси гу ра њу од од го вор но сти ауто -

мо би ли ста, Прав ни жи вот, бр. 10/2001, стр. 766.



След стве но оп штим пра ви ли ма про це сног пра ва, на стра ни ту жи о ца
је да до ка же по сто ја ње и ви си ну свог по тра жи ва ња.27 Основ ни по сту лат је
прин цип до ка за не кри ви це,28 тј. оште ће на тре ћа ли ца тре ба ју да до ка жу
да им је кон крет на ште та на не та упо тре бом од ре ђе ног мо тор ног во зи ла.
Као из у зе так, про пи са на је и објек тив на од го вор ност има о ца мо тор ног
во зи ла за сно ва на на ри зи ку про у зро ко ва ња ште те упо тре бом во зи ла као
опа сне ства ри (Gefährdungshaftung).29 На оште ће ном је да до ка же да је
ште та про у зро ко ва на упо тре бом мо тор ног во зи ла ње го вог оси гу ра ни ка.
При том, ако се до ка же да је ште та на ста ла од по кри ве ног ри зи ка, са мим
тим оште ће ни је ус пео да до ка же да не по сто ји узроч на ве за из ме ђу ште -
те и евен ту ал но ис кљу че них ри зи ка. Али, бу ду ћи да у овој прав ној ма те -
ри ји те рет до ка зи ва ња че сто зна чај но оте жа ва прав ни по ло жај оште ће -
них ли ца, у не ким пра ви ма се у од ре ђе ним слу ча је ви ма олак ша ва
про це сни по ло жај ко ри сни ка оси гу ра ња, те се те рет до ка зи ва ња пре ба цу -
је на оси гу ра ва ча. Та кав је слу чај са фран цу ским пра вом, где су до ви по -
ла зе од прет по став ке узроч но сти у ко рист оште ће ног у слу ча је ви ма ма -
кар и нај ма њег уче шћа мо тор ног во зи ла у про у зро ко ва њу ште те, те
пре ва љу ју на оси гу ра ва ча те рет су прот ног до ка зи ва ња.30 У слу ча ју сум -
ње, прет по ста вља се да је сва ка ште та у ко јој је уче ство ва ло мо тор но во -
зи ло про у зро ко ва на ње го вом упо тре бом. При то ме, ни је од зна ча ја да ли
се во зи ло кре та ло или је би ло у фа зи ми ро ва ња.

3. Ште те ис кљу че не из оси гу ра ња

У за ко ном пред ви ђе ним слу ча је ви ма, или на осно ву уго во ра о оси гу -
ра њу, оба ве за на кна де ште те од стра не оси гу ра ва ча мо же би ти ис кљу че -
на. Ова ис кљу че ња мо гу се од но си ти на оште ће но ли це или са мо на оси -
гу ра ни ка. У од но су на оште ће но ли це, мо гу се за сно ва ти ис кљу чи во
за ко ном, има ју ћи у ви ду свр ху ове вр сте оси гу ра ња, да се пр вен стве но
за шти те тре ћа оште ће на ли ца. По ред ис кљу че ња ште та ко је тр пе ли ца
ко ја не при па да ју кру гу тзв. тре ћих ли ца, ЗО ОС нор ми ра са мо јед но ис -
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27 Ви ше о то ме: John Lowry, Philip Rawlings, Insurance Law: Doctrines and Principles,
Second Edition, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2005, стр. 319–329.

28 Tobias Prang, Der Schutz der Versicherungsnehmer bei der Auslegung von Versiche-
rungsbedingungen durch das Reichgericht, Lang, Frankfurt am Main, 2003, стр. 48–56.

29 Не мач ки За кон о са о бра ћа ју, гла ва II (Haftpflicht), § 7–20; Peter Koch, Versiche-
rungswirtschaft (Ein einführen der Über blick), 6. Aufla ge, Ver lag Ver sic he rungswirtschaft
Gmbh, Kar lsru he, 2005, стр. 302. 

30 Yvonne Lambert – Faivre, Droit des Assurances, 11. édition, Dalloz, Paris, 2001, стр.
551.



кљу че ње ко је се од но си и на оште ће но ли це, а то су ште те на ства ри ма
ко је је оси гу ра ник при мио на пре воз, осим уко ли ко те ства ри слу же за
лич ну упо тре бу ли ца ко ја су се на ла зи ла у во зи лу.31 Ове ште те се ре дов -
но по кри ва ју тран спорт ним оси гу ра њем. 

Ис кљу че ња оси гу ра ни ка из оси гу ра ња за сни ва ју се и уго во ром о оси -
гу ра њу32 (пре ци зни је ре че но, оп штим и по себ ним усло ви ма оси гу ра ња,
као са став ним де лом уго во ра)33 и за ко ном. Гу би так пра ва пред ви ђен је у
слу ча је ви ма ште та на ста лих упо тре бом во зи ла у по је ди ним из у зет ним
окол но сти ма (на при мер, так ми че ње, ауто-мо то тр ке), ште та на ста лих
упо тре бом оси гу ра ног во зи ла при ли ком ње го вог уто ва ра или ис то ва ра
или про у зро ко ва них при ли ком пре во за оси гу ра ног во зи ла дру гим пре во -
зним сред ством, као и по је ди них по себ них про у зро ко ва ња ште те кри ви -
цом оси гу ра ни ка, ко ји се усло ви ма оси гу ра ња ре дов но ис кљу чу ју из по -
кри ћа (на при мер, не до зво ље на ал ко хо ли са ност, деј ство нар ко тич ких
сред ста ва, не по се до ва ње во зач ке до зво ле...).34 При мет но је да се ви ше не
уго ва ра нео п ход ност по сто ја ња узроч не ве зе из ме ђу штет ног до га ђа ја и
не ког од раз ло га за ис кљу че ње из оси гу ра ва ју ћег по кри ћа. Оси гу ра ник
ће из гу би ти пра ва из оси гу ра ња и: ако мо тор но во зи ло ни је ко ри стио у
скла ду са ње го вом на ме ном; ако је ште та на ста ла због то га што је мо тор -
но во зи ло би ло тех нич ки не ис прав но, а та је окол ност во за чу би ла по зна -
та; ако је во зач по сле са о бра ћај не не зго де на пу стио ме сто до га ђа ја, а да
ни је дао сво је лич не по дат ке и по дат ке о оси гу ра њу; ако је во зач ште ту
про у зро ко вао на мер но.35

При го вор по сто ја ња на ме ре оси гу ра ни ка оси гу ра ва чи од од го вор -
но сти у упо ред ном пра ву мо гу увек ис та ћи оси гу ра ном ли цу, али и пре -
ма оште ће ном, уко ли ко за кон то до зво ља ва.36 Ако због то га оште ће ни по
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31 Чл. 18. ст. 1. и 2.
32 О суд ској кон тро ли кла у зу ла усло ва оси гу ра ња ко ји ма у од но си ма са сво јим оси -
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Die In halt skon trol le All ge me i ner Ver sic he rung sbe din gun gen (Eine Analyse der Ju di ka tur des
OGH), Manzsche Ver lags – und Universitätsbuchhandlung, Wi en, 2003, стр. 102–103.

33 Зо ран Ил кић, Усло ви оси гу ра ња као вр ста пра ви ла по сло ва ња, Гла сник АКВ, бр.
9/2009, стр. 368.

34 Ре ше ње ВСРХ, бр. Рев-337/2006-02 од 05. 07. 2006. год. http://sudskaprak-
sa.vsrh.hr/supra/SearchResultsPublic.asp, 17. 10. 2011. год.

35 Усло ви оси гу ра ња (2009. год.), чл. 5. ст. 1. тач. 1. и 5–7).
36 Ја сна Пак, Оси гу ра ње од од го вор но сти и суд ска за шти та оште ће них ли ца, Прав ни

жи вот, бр. 11/1995, стр. 466; Европ ском кон вен ци јом о оба ве зном оси гу ра њу од ауто од -
го вор но сти из 1959. го ди не (European Convention on Compulsory Insurance against Civil
Liability in respect of Motor Vehicles, CETC No 029) до зво ље но је на ци о нал ним за ко но дав -
стви ма да из по кри ћа ис кљу че на мер но иза зва не ште те.



про пи си ма о оба ве зном оси гу ра њу не успе да оства ри на кна ду из оси гу -
ра ња, јер се при го вор по ка же као осно ван, мо же на кна ду да до би је од
гарант ног фон да ко ји по кри ва ште те ко је пре тр пе жр тве са о бра ћај них
не зго да у си ту а ци ја ма ка да ре а ли зо ва ни до га ђај ни је по кри вен оси гу ра -
њем.37 Да би при го вор био при хва ћен и у суд ској прак си, углав ном се од
стра не су до ва зах те ва да је оси гу ра ник све сно пред у зео од ре ђе ну рад њу
ра ди на стан ка кон крет но про у зро ко ва не ште те. У за ви сно сти од то га ка -
ко је за ко ном про пи са на оба ве за на кна де ште те оште ће ним ли ци ма у са -
о бра ћа ју, он тре ба да ште ту сно си сам или да на кна ди оси гу ра ва чу или
га рант ном фон ду ис пла ће ни из нос на кна де, по ис по ста вље ном ре гре -
сном зах те ву.38 Наш ЗОО пред ви ђа јед но оп ште ис кљу че ње у од но су на
оси гу ра ни ка и на оште ће ног, да су из оси гу ра ња из у зе те ште те у на сту па -
њу или већ на сту пе ле ште те, из ве сне и на мер но про у зро ко ва не ште те,
што про из и ла зи из за кон ске де фи ни ци је оси гу ра ног слу ча ја.39 Ме ђу тим,
ка ко је ЗО ОС нор ми рао да оси гу ра но ли це гу би пра ва из оси гу ра ња и у
слу ча ју да је во зач ште ту про у зро ко вао на мер но,40 про из  ла зи да је у овом
де лу на шег пра ва оси гу ра ња од сту пље но од оп штег прин ци па про пи са -
ног ЗОО, да оси гу ра вач ни је ду жан да ис пла ти на кна ду из оси гу ра ња и за
на мер но про у зро ко ва не ште те.41 Од ред бе ЗО ОС има ју се при ме ни ти у
од но су на ЗОО као lex spe ci a lis, јер се ра ди о ка сни јем за ко ну ко ји ре гу ли -
ше де таљ но пред мет ну спе ци фич ну ма те ри ју, па од ње го вог сту па ња на
сна гу, 12. 10. 2009. го ди не, оште ће ни мо гу по тра жи ва ти од оси гу ра ва ча
на кна ду и за на мер но иза зва не ште те.

У свим го ре на ве де ним слу ча је ви ма гу бит ка пра ва из оси гу ра ња пре -
ма оси гу ра ни ку, ис кљу че ње не ма ути ца ја на пра во оште ће ног на на кна -
ду ште те,42 јер, оси гу ра вач од го ва ра пре ма ње му до ви си не ли ми та су ме
оси гу ра ња. 
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37 На при мер, у Дан ској је то Дан ско Удру же ње за ме ђу на род но оси гу ра ње мо тор них
во зи ла (Dansk Forening for International Motorkø re tøj sfor si kring – DFIM), пре ма: Ivan Sø -
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38 Ја сна Пак, op. cit., стр. 467.
39 Чл. 898. ст. 1. и 2.
40 Чл. 29. ст. 1. тач. 5.
41 Пре су да Вр хов ног су да Ср би је, Рев. бр. 2646/2003 од 17. 19. 2003. го ди не, исто 8. 
42 ЗО ОС, чл. 29. ст. 2.



За кљу чак 

1) Оси гу ра ва ју ће по кри ће, ко је пру жа оси гу ра вач од ауто од го вор но -
сти, мо же би ти ис кљу че но. Ис кљу че ње у од но су на тре ће оште ће но ли це
је рет ко, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је свр ха ове вр сте оси гу ра ња пр вен -
стве но за шти та жр та ва са о бра ћај них не сре ћа и мо же се за сни ва ти са мо
на од ред ба ма за ко на. Ис кљу че ња пре ма оси гу ра ни ку за сно ва на су на
сло ву за ко на, али су де лом и уго во ре на, јер су са др жа на у усло ви ма оси -
гу ра ња дру штва за оси гу ра ње. Оси гу ра вач по кри ва ште те пре ма оште ће -
ним ли ци ма, али не и од го вор ност пре ма оси гу ра ни ку, дру гом оси гу ра -
ном ли цу, тј. од го вор ном ли цу. Им пе ра тив за шти те оште ће них узро ко вао
је да се по кри ће у екс тер ним од но си ма од но си и на не ке ште те за ко је
оси гу ра ник ни је од го во ран, као и на не ке си ту а ци је ко је су уго во ром о
оси гу ра њу из ри чи то ис кљу че не. У оба слу ча ја, оси гу ра ва ју ћа за шти та је
су же на у ин тер ном од но су оси гу ра ва ча и оси гу ра ни ка и узро ку је аси ме -
три ју оби ма по кри ћа у два прав на од но са оба ве зног оси гу ра ња од ауто -
од го вор но сти, с тим да је уну тра шњи обим по кри ћа ма њи.

2) Пре ма де фи ни ци ји уго во ра о оси гу ра њу, на ме ра је ис кљу че на из
оси гу ра ња, јер ис кљу чу је не из ве сност на сту па ња оси гу ра ног слу ча ја и
ре а ли за ци је ри зи ка, ко ји код але а тор них уго во ра мо ра по сто ја ти код обе
уго вор не стра не. Ме ђу тим, у до ме ну оси гу ра ња од ауто од го вор но сти, у
ци љу за шти те оште ће ног, на ме ра је ис кљу че на из по кри ћа, али са мо по -
сред но. Оси гу ра вач је и да ље оба ве зан да оште ће ном ис пла ти на кна ду из
оси гу ра ња до ви си не ли ми та су ме оси гу ра ња, а оси гу ра ни ку се по кри ће
ус кра ћу је кроз ре гре сно овла шће ње пре ма ње му на кон ис пла те на кна де.
Оси гу ра ва чу је из ри чи то за бра ње но да оште ће ном ис ти че при го во ре ко -
је би мо гао да ис так не оси гу ра ном ли цу, по осно ву за ко на или уго во ра,
због не при др жа ва ња од ред би за ко на или усло ва оси гу ра ња.

3) Ни За ко ном, ни усло ви ма оси гу ра ња, ви ше ни је пред ви ђе но по -
сто ја ње узроч не ве зе из ме ђу штет ног до га ђа ја и не ког од раз ло га за гу би -
так пра ва из оси гу ра ња. Од ред бе о ис кљу че њи ма из оси гу ра ња до би ле су
ап со лут ни ка рак тер, те је до вољ но да је оси гу ра ник био, на при мер, у ал -
ко хо ли са ном ста њу или ни је имао во зач ку до зво лу, па да је ду жан да
свом оси гу ра ва чу на кна ди из нос ис пла ћен оште ће ном ли цу. 
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Obli ga ti ons of In su rers on the Ba sis of Auto mo bi le Li a bi lity In su ran ce

Sum mary

This pa per re ve als that con si de ring the bre adth of co ve ra ge (cle arly ca u sed da ma ges, as
well as tho se who are da ma ged but are not wit hin the third par ti es, are ex clu ded, and
types and forms which are pro vi ded with le gal pro tec tion are stan dar di zed) and the —
ex tent of co ve ra ge (the amo unt of re im bur se ment for the in ju red party is re stric ted),
limits of ac cep ted re spon si bi lity by the in su rer are re stric ted. In so me co un tri es the in-
ju red party may not get re im bur se ment from the in su ran ce, if the in su rer has a re a so -
na ble com pla int of in ten ti o nally ca u sed da ma ge by the in su red party. The autor re flect
the con di ti ons un der which the in su rer is re spon si ble and in di ca tes the most im por tant
ele ments that de ter mi ne the le gal po si tion of the in ju red party in li ke lih hood of ac hi e -
ving re im bur se ment from the in su ran ce com pany. He al so analyzes the li mi ta tion of in-
su rer’s li a bi lity, both in terms of re a son and he ight, as well as what are he los ses of
rights the in su red party can be ex po sed to.
Key words: in su rer, in su red, auto mo bi le li a bi lity, loss of rights, li mit of the amo unt of
insu ran ce.

Број 3–4/201194



ПРИ КА зИ 

Мр Ва ња Ба јо вић
аси стент Прав ног фа кул те та
Уни вер зи те та у Бе о гра ду

Књи га Ми ла на Шку ли ћа, Ма ло лет нич ко кри вич но пра во*

Про блем ма ло лет нич ке де лин квен ци је је те ма ко ја за о ку пља па жњу
не са мо прав ни ка већ и пси хо ло га, пе да го га, со ци о ло га, па и про сеч ног
гра ђа ни на ко ји се пу тем ме ди ја сва ко днев но су сре ће са овом по ја вом и
из но ва се за чу ди бру тал но сти ма са ко ји ма нај мла ђи и „нај не и сква ре ни -
ји” вр ше кри вич на де ла. Зло ста вља ње на став ни ка, ро ди те ља или вр шња -
ка, сце не бру тал ног пре мла ћи ва ња, си ло ва ња или про сти ту ци је по шко -
ла ма, сни ма не мо бил ним те ле фо ни ма, сва ко днев на су те ма но вин ских
чла на ка. Ру бри ке цр не хро ни ке по пра ви лу оби лу ју осум њи че ни ма ко ји
се озна ча ва ју ини ци ја ли ма, јер је реч о ма ло лет ним ли ци ма. По след -
њих го ди на кре та ње кри ми на ли те та ма ло лет ни ка по ка зу је дра ма ти чан
по раст, а до дат но за бри ња ва бр жи по раст овог кри ми на ли те та од кри ми -
на ли те та пу но лет ни ка. По је ди ни те о ре ти ча ри за ова кво ста ње окри вљу -
ју дру штво у ко ме жи ви мо и ње гов си стем вред но сти (тач ни је, не до ста -
так вред но сти), дру ги окри вљу ју по ро ди цу ко ја „их ни је вас пи та ла”,
тре ћи по ли ти ча ре, свет ске си ле и мо дер но до ба, че твр ти окри вљу ју пра -
во суд ни си стем и по ли ци ју... Чи ње ни ца је да „тра же ње крив ца” пред ста -
вља оправ да ње али не ре ша ва про блем. Да би се про блем ре шио нео п -
ход но га је раз у ме ти и са гле да ти. Пред чи та о ци ма се ко нач но на ла зи
све о бу хват на, де таљ на и це ло ви та сту ди ја ма ло лет нич ке де лин квен ци је.
У из да њу Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, об ја вље на је
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моно гра фи ја Ма ло лет нич ко кри вич но пра во, ауто ра Ми ла на Шку ли ћа,
ре дов ног про фе со ра Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Про бле ма ти ком ма ло лет нич ке де лин квен ци је проф. Шку лић се ба -
ви још од док тор ске ди сер та ци је (Де лин квен ци ја де це и ма ло лет ни ка –
кри вич но-про це сни и кри ми на ли стич ки аспект), за тим пре ко књи га Ма -
ло лет ни ци као учи ни о ци и жр тве кри вич них де ла, Ма ло лет ни де лин квен -
ти у Ср би ји – не ка пи та ња ма те ри јал ног, про це сног и из вр шног пра ва
(ко а у тор ски рад са мр Ива ном Сте ва но вић), као и број них чла на ка и
уче шћа на кон фе рен ци ја ма и са ве то ва њи ма из ове обла сти. Књи га Ма ло -
лет нич ко кри вич но пра во пред ста вља кру ну до са да шњег ра да на про у ча -
ва њу овог фе но ме на. У њој се, пр ви пут на на шем је зи ку, мно го де таљ ни -
је и си сте ма тич ни је не го до са да об ја шња ва ју не ки про бле ми, по пут
пи та ња кри ви це у ма ло лет нич ком кри вич ном пра ву, као и основ на упо -
ред но прав на пи та ња (основ ни мо де ли пра во су ђа за ма ло лет ни ке, про -
бле ма ти ке ста ро сне гра ни це спо соб но сти за сно ше ње кри ви це, си сте ма -
ти ке кри вич них санк ци ја за ма ло лет ни ке...). До бро по зна ва ње и ана ли за
упо ред но-прав них ре ше ња из ло же них у овој мо но гра фи ји не тре ба да из -
не на ђу је, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је проф. Шку лић пред став ник Ср -
би је у про јек ту Европ ске уни је (AGIS про је кат) ко ји се ба ви про у ча ва њем
кри вич ног пра во су ђа за ма ло лет ни ке у Евро пи. На ви ше од че ти ри сто -
ти не стра ни ца пи са них ја сним и за ни мљи вим сти лом, по де ље них у осам
по гла вља, аутор су штин ски про ду бљу је и до де та ља сло је ви то об ја шња ва
основ не про бле ме, пи та ња и ин сти ту те ма ло лет нич ког кри вич ног пра ва.

Мо но гра фи ја за по чи ње ана ли зом основ них те о риј ских по гле да на
ети о ло ги ју ма ло лет нич ке де лин квен ци је. Тер ми но ло шку ди ле му по
пита њу ко ри шће ња из ра за кри ми на ли тет или де лин квен ци ја, аутор ре -
ша ва у при лог овог дру гог, прав да ју ћи то по тре бом да се из ра зи спе ци -
фич ност кри вич но про це сног по ло жа ја ма ло лет ни ка, као и на че лом тер -
ми но ло шке по вла шће но сти у од но су на ову ка те го ри ју учи ни ла ца
кри вич них де ла. На кон то га се ис пи ту ју со ци јал ни чи ни о ци по ве за ни са
ма ло лет нич ком де лин квен ци јом, пре све га ути цај по ро ди це и по ро дич -
ни ста тус, сте пен ур ба ни за ци је, кри ми но ге не тен ден ци је у ши рој дру -
штве ној за јед ни ци, као и не а де кват на дру штве на ре ак ци ја на ову не га -
тив ну по ја ву. Про фе сор Шку лић ма ло лет нич ку де лин квен ци ју по сма тра
кроз при зму основ них кри ми но ло шких те о ри ја (со ци о ло шке, би о ло шке,
пси хо ло шке и мул ти фак тор ске те о ри је) и со ци о ло шких, би о ло шких и
пси хо ло шких осо би на ко ји ма је усло вље на. На чел не кри ми но ло шке
постав ке аутор при ла го ђа ва овој ка те го ри ји учи ни ла ца сли ко ви то их
илу стру ју ћи при ме ри ма из на шег дру штва, те та ко при ме ра ра ди Мер то -
но ву док три ну со ци јал не дез ор га ни за ци је и ана то ми је по твр ђу је при ме -
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ри ма де чи је и ма ло лет нич ке де лин квен ци је ко ји су се по след њих го ди на
де ша ва ли у на шој зе мљи, на зи ва ју ћи мла де „та о ци ма дру штве них про ме -
на”. У окви ру пси хо ло шких те о ри ја, аутор ар гу мен то ва но оба ра кон цеп -
те о ути ца ју ин те ли ген ци је на ма ло лет нич ку де лин квен ци ју, ис ти чу ћи да
ма ње ин те ли гент ни учи ни о ци кри вич них де ла би ва ју лак ше от кри ве ни и
ухва ће ни, а да им се де ло лак ше до ка зу је, док се ути цај емо тив не ста бил -
но сти ино ва тив но по сма тра кроз но ви и ve o ma по пу лар ни кон цепт емо -
ци о нал не ин те ли ген ци је. Упр кос чи ње ни ци да се у све ту уоча ва ју ви со ко
раз ви је не фор ме ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та у ко ји су ис кљу чи во или
пре те жно укљу че ни ма ло лет ни ци, у ли те ра ту ри се рет ко го во ри о ма ло -
лет ни ци ма као при пад ни ци ма ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па.
Проф. Шку лић се ба ви и овом, мо же мо ре ћи та бу-те мом ма ло лет ни ка и
ор га ни зо ва ног кри ми на ла, кроз илу стра ти ван и ин те ре сан тан при мер
де ло ва ња бан де „Ma ra Sal va truc ha”. Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет ма ло -
лет ни ка об ја шња ва се чи ње ни ца ма да ма ло лет ни ци пре те жно и вр ше
кри вич на де ла у гру пи и има ју из ра зи ту скло ност ка од ре ђе ним фор ма -
ма ор га ни зо ва ња. По ре чи ма ауто ра: „Жи вот у гру пи по чи ње да вр ши
одлу чу ју ћи ути цај на фор ми ра ње ма ло лет ни ко ве лич но сти, на ње го во по -
на ша ње, ста во ве, на чин ре а го ва ња, до ла зи до при хва та ња од ре ђе них вред -
но сти и иде а ла а ти ме и оп штег пот чи ња ва ња дру штве ним стан дар ди -
ма по на ша ња гру пе. У овом уз ра сту ја вља се у лич но сти ма ло лет ни ка
јед но ам би ва лент но ста ње. С јед не стра не, он осе ћа и из ра жа ва из ра зи ти
от пор пре ма ауто ри те ту ро ди те ља, от пор пре ма кућ ним, школ ским и
јав ним дру штве ним оба ве за ма и нор ма ма по на ша ња, а са дру ге стра не, ред
и нор ме ко је по ста вља гру па вр шња ка при зна је без ди ску си је и из вр ша ва их
сле пом ода но шћу и по слу шно шћу.”

Дру го по гла вље по чи ње од ре ђи ва њем пој ма ма ло лет нич ког кри вич -
ног пра ва, че му сле ди де таљ на ана ли за упо ред но прав них ре ше ња из ове
обла сти. Проф. Шку лић те мељ но и сло је ви то из ла же и раз ма тра ре ше ња
при хва ће на у европ ским др жа ва ма, ко ја се од но се на пи та ња из во ра ма -
ло лет нич ког кри вич ног пра ва, пред ме та по ступ ка пре ма ма ло лет ни ци -
ма, основ ним ка рак те ри сти ка ма кри вич ног по ступ ка пре ма овој ка те го -
ри ји учи ни ла ца, кри вич ним санк ци ја ма и дру гим ме ра ма, као и
еле мен ти ма ре сто ра тив ног пра во су ђа у од но су на ма ло лет ни ке. Ана ли -
зи основ них упо ред но прав них ре ше ња прет хо ди из ла га ње о ти пи зи ра -
ним мо де ли ма по ступ ка пре ма ма ло лет ни ци ма (за штит нич ки, пра во -
суд ни, мо ди фи ко ва ни пра во суд ни, пар ти ци па тив ни, кор по ра тив ни
нео ко рек тив ни мо де ли, те мо дел и кон тро ле де лин квен ци је, ми ни мал не
ин тер вен ци је и ре сто ра тив ног пра во су ђа), а за тим се го во ри о њи хо вој
прак тич ној при ме ни у уну тра шњим си сте ми ма европ ских др жа ва. Го во -
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ре ћи о основ ним ка рак те ри сти ка ма кри вич ног по ступ ка пре ма ма ло -
лет ни ци ма у упо ред ном за ко но дав ству, аутор се по себ но ба ви пи та њи ма
(не)по сто ја ња су до ва за ма ло лет ни ке и на че лом спе ци ја ли за ци је, над ле -
жно сти у по је ди ним фа за ма по ступ ка, уче шћа и уло ге со ци јал них слу -
жби, уче шћа бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти, за шти том ма ло лет ни ка
пре ма ко ме се во ди по сту пак, пи та њем при тво ра и ње го вих про це сних
суп сти ту та, уло гом оште ће ног у по ступ ку пре ма ма ло лет ни ци ма, као и
ал тер на тив ним мо де ли ма по ступ ка у од но су на ову ка те го ри ју учи ни ла -
ца. За тим, илу стра ци је ра ди, да је при ме ре кри вич них по сту па ка пре ма
ма ло лет ни ци ма у три раз ли чи те др жа ве чи ја се ре ше ња при лич но раз ли -
ку ју (Не мач кој, Шкот ској и Швед ској). Ово по гла вље оби лу је и та бе лар -
ним при ка зи ма ко ја пред ста вља ју ко ри стан пре глед раз ли чи тих ре ше ња
у европ ским др жа ва ма, те су та ко да ти при ка зи над ле жно сти у од но су на
во ђе ње по ступ ка пре ма ма ло лет ни ци ма, над ле жно сти у пре ли ми нар -
ном про це сном ста ди ју му по ступ ка пре ма ма ло лет ни ци ма, (не)по сто ја -
ња од ре ђе них со ци јал них и слич них слу жби, на че ла јав но сти у по ступ ку
пре ма овим ли ци ма и ор га на над ле жних за ди вер зи о но по сту па ње. 

Основ ни ме ђу на род ни стан дар ди у обла сти ма ло лет нич ког пра во су -
ђа и по сту па ње пре ма ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла, тач ни -
је Кон вен ци ја УН о пра ви ма де те та, Европ ска пра ви ла о по сту па њу пре -
ма ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и Европ ска кон вен ци ја о
људ ским пра ви ма, пред мет су тре ћег по гла вља ове мо но гра фи је. Од по -
себ ног зна ча ја за на ше за ко но дав ство и прак су је де таљ на ана ли за од ре -
ђе них од лу ка Европ ског су да за за шти ту људ ских пра ва ко ја су по ве за на
са по ло жа јем ма ло лет них учи ни ла ца кри вич них де ла, у скла ду са ко ји ма
аутор да је ко ри сне, de le ge fe ren da пред ло ге. 

Че твр то и пе то по гла вље ба ве се пи та њи ма кри ви це и ста ро сном гра -
ни цом спо соб но сти за ње но сно ше ње у кри вич но-прав ном сми слу. Чи ни
се да је пи та ње кри ви це у ма ло лет нич ком кри вич ном пра ву до не кле би -
ло за не ма ре но у на шој до са да шњој те о ри ји и прак си, и при да ва на му је
ма ња ва жност не го ка да је реч о пу но лет ним учи ни о ци ма. Про фе сор
Шку лић до во ди у пи та ње овај став, ар гу мен то ва но об ја шња ва ју ћи да је
по сто ја ње кри ви це код ма ло лет ни ка (исто као и код пу но лет них учи ни -
ла ца) нео п ход но за из ри ца ње би ло ко је кри вич не санк ци је, са из у зет ком
оних ме ди цин ско-пси хи ја триј ског ка рак те ра. Он на и ме ин си сти ра на
раз ли ко ва њу фор мал ног огла ша ва ња кри вим, од утвр ђи ва ња по сто ја ња
кри ви це као су бјек тив ног еле мен та кри вич ног де ла. Та ко се и пу но лет но
и ма ло лет но ли це фор мал но огла ша ва кри вим са мо ка да се до но си осу -
ђу ју ћа пре су да, што не зна чи да му се де ла за ко ја се ре ше њем из ри че
суд ска опо ме на (код пу но лет них учи ни ла ца) или не ка дру га санк ци ја
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(код ма ло лет ни ка) не мо гу при пи са ти у кри ви цу. По ред пи та ња кри ви це
у ма ло лет нич ком кри вич ном пра ву, ко је је об ра ђе но знат но обим ни је и
де таљ ни је не го што је то био слу чај у на шој до са да шњој ли те ра ту ри,
аутор се ба ви и пи та њем кри ви це у ан гло сак сон ском пра ву, што пре ва зи -
ла зи оп сег ма ло лет нич ке де лин квен ци је и од ко ри сти је сви ма они ма ко -
ји се ба ве кри вич ним пра вом. Ана ли зи ових пи та ња сле ди раз ма тра ње
ста ро сне гра ни це спо соб но сти за сно ше ње кри ви це у кри вич но прав ном
сми слу где се, по ред ре ше ња у на шем за ко но дав ству и ње го вог де таљ ног
об ја шње ња, на во де и упо ред но прав на ре ше ња европ ских и ва не вроп -
ских др жа ва. 

По зи тив но прав на ре ше ња у ве зи кри вич них санк ци ја и дру гих ме ра
ко је се при ме њу ју пре ма ма ло лет ни ци ма, кри вич ног по ступ ка пре ма
ма ло лет ни ци ма као и по ступ ка у ко ме се по ја вљу је оште ће но ма ло лет но
ли це и ма ло лет нич ког из вр шног кри вич ног пра ва, из ло же на су у по след -
ња три по гла вља мо но гра фи је. За кон ске и под за кон ске од ред бе ни су из -
ло же не по кла сич ном de le ge la ta при сту пу, већ аутор кон струк тив ном
кри ти ком да је и ко ри сне de le ge fe ren da пред ло ге. 

На кра ју мо же мо ре ћи да је про фе сор Шку лић ус пео да ком плек сну
про бле ма ти ку ма ло лет нич ког кри вич ног пра ва при ка же на ја сан и је -
згро вит на чин, обо га ћу ју ћи је ком па ра тив но прав ном ана ли зом. Пред
на ма се на ла зи озбиљ но, за о кру же но и те мељ но де ло из обла сти ко ја
тра жи стал но про ми шља ње и пре и спи ти ва ње на у ке, др жа ве, дру штва,
ин сти ту ци ја, ро ди те ља. По ре чи ма ауто ра, „ми сао да је де те отац чо ве -
ка до бро об ја шња ва су шти ну од ра ста ња и са зре ва ња, али она ука зу је и на
опа сност ко ја на ста је ка да прав ни си стем не ре а гу је са свим аде кват но на
про блем ма ло лет нич ке де лин квен ци је, јер он да та кво де те од ра ста у пу -
но лет ног и по дру штво да ле ко опа сни јег учи ни о ца кри вич ног де ла.” За -
то овај уџ бе ник, те о риј ски про ду бље но на пи сан, пле ди ра да по ста не не -
за о би ла зно шти во свих оних ко ји се, би ло те о риј ски или прак тич но, ба ве
про бле ма ти ком ма ло лет нич ке де лин квен ци је. 
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Ана Ба три ће вић
ис тра жи вач–са рад ник
Ин сти тут за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња 

Лек си кон кри вич ног пра ва проф. др Дра га на Јо ва ше ви ћа 
(че твр то из да ње)*

Лек си кон кри вич ног пра ва, чи ји је аутор проф. др Дра ган Јо ва ше вић,
ре дов ни про фе сор кри вич ног пра ва на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те -
та у Ни шу, је дин стве но је на уч но де ло те вр сте, не са мо на овим про сто -
ри ма већ и у све ту. Ово де ло по се ду је низ осо бе но сти ко је га из два ја ју од
остат ка на уч не и струч не ли те ра ту ре из сфе ре кри вич ног пра ва и дру гих
срод них на уч них ди сци пли на. 

Пр во из да ње Лек си ко на кри вич ног пра ва овог ауто ра об ја вље но је
1998. го ди не у из да њу „Слу жбе ног гла сни ка” из Бе о гра да и са др жа ло је
укуп но 1.600 од ред ни ца из обла сти кри вич но прав не на уч не ми сли. Па -
ра лел но са из ме на ма по сто је ћих и усва ја њем но вих за кон ских тек сто ва
као и ра ти фи ка ци јом ни за ме ђу на род них уго во ра од стра не на шег за ко -
но дав ца, ја вља ла се по тре ба за ме ња њем са др жи не по сто је ћих и до да ва -
њем но вих од ред ни ца Лек си ко на. Та ко је, иду ћи у ко рак са из ме на ма на
за ко но дав ном пла ну, исти из да вач об ја вио и на ред на из да ња овог де ла и
то: дру го из да ње – 2002. го ди не, тре ће из да ње – 2006. го ди не и ко нач но,
нај но ви је, че твр то из да ње – 2011. го ди не. 

Че твр то из да ње Лек си ко на кри вич ног пра ва, ко је је са да пред чи та о -
ци ма, са чи ње но је ка ко би се ис пра ти ле зна чај не про ме не у обла сти ма -
те ри јал ног, про це сног и из вр шног кри вич ног за ко но дав ства на ше зе мље
од 2006. го ди не па до да нас, ко је су на ста ле не са мо услед из ме на по сто -
је ћих и усва ја ња но вих за кон ских од ред би, већ и као ре зул тат ра ти фи ка -
ци је ни за зна чај них ме ђу на род них прав них ака та и стре мље ња на ше зе -
мље ка европ ским ин те гра ци ја ма. Оно са др жи ви ше од 2.500 од ред ни ца,
по ре ђа них по абе цед ном ре ду у ко ји ма су об ја шње ни нај ра зли чи ти ји
пој мо ви и ин сти ту ти из свих обла сти до ма ћег и ме ђу на род ног ма те ри јал -
ног, про це сног и из вр шног кри вич ног пра ва, али и дру гих гра на ка зне ног
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пра ва (као што су пра во при вред них пре сту па и пре кр шај но пра во) и
дру гих прав них, ван прав них и по моћ них кри вич них на у ка. По јам, са др -
жи на и ка рак те ри сти ке од ред ни ца за сни ва ју се на по зи тив ном кри вич -
ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је, ко је је би ло на сна зи да на 1. ја ну -
а ра 2011. го ди не. У из ра ди од ред ни ца аутор је кон сул то вао оби ље
рас по ло жи ве до ма ће и ино стра не те о риј ско прав не ли те ра ту ре, за тим
све ре ле вант не за кон ске тек сто ве, број не ме ђу на род не прав не из во ре,
као и суд ску прак су нај зна чај ни јих су до ва у на шој зе мљи. 

На уч на де ла у ко ји ма је ком плет на кри вич но прав на ма те ри ја из ло -
же на на ова кав на чин до са да су об ја вље на у из у зет но ма лом бро ју зе ма -
ља у све ту. По зна то је да ли те ра ту ру та кве при ро де од зе ма ља европ ско-
кон ти нен тал ног прав ног си сте ма по се ду је је ди но Ру си ја, док је од зе ма ља
com mon law си сте ма она за сту пље на са мо у Ве ли кој Бри та ни ји. По себ но
је не у о би ча је но да сви пој мо ви из та ко обим не, ком плек сне и раз у ђе не
прав не обла сти бу ду са ку пље ни, об ра ђе ни, си сте ма ти зо ва ни и на ја сан и
кон ци зан на чин пре зен то ва ни од са мо јед ног ауто ра. На и ме, пра ви ло је
да лек си ко ни и дру га на уч на де ла ен ци кло пе диј ског ка рак те ра на ста ну
као ре зул та ти ра да ве ћег бро ја ауто ра – струч ња ка из по је ди них ужих на -
уч них обла сти, па чак и чи та вих екс перт ских ти мо ва под окри љем еми -
нент них на уч них ин сти ту ци ја. 

За хва љу ју ћи сво јој све о бу хват но сти, си сте ма тич но сти и са др жај но -
сти, с јед не, и ра зу мљи во сти, при сту пач но сти и пре глед но сти, са дру ге
стра не, Лек си кон кри вич ног пра ва исто вре ме но по се ду је из у зет ну на уч ну,
од но сно те о риј ско-са знај ну и прак тич ну, од но сно упо треб ну вред ност.
Упра во због то га, Лек си кон је на ме њен ка ко прав ни ци ма прак ти ча ри ма
по пут су ди ја, ту жи ла ца, адво ка та и су диј ских и адво кат ских при прав ни -
ка, та ко и они ма ко ји се ба ве про у ча ва њем пра ва са те о риј ског аспек та –
про фе со ри ма, аси стен ти ма и дру гим за по сле ним у на уч но-ис тра жи вач -
ким и обра зов ним ин сти ту ци ја ма. По ред то га, Лек си кон мо же пру жи ти
зна чај ну по моћ и пред ста вља ти дра го цен из вор зна ња за сту ден те ко ји
при пре ма ју ис пи те на основ ним, ма стер или док тор ским сту ди ја ма, као
и при ли ком при пре ма ња пра во суд ног ис пи та. Ко нач но, пре глед ност, си -
сте ма тич ност и ја сан и пре ци зан при ступ у из ла га њу ове из у зет но сло же -
не ма те ри је ка ква је кри вич но прав на, чи не овај Лек си кон при сту пач ним
за ко ри шће ње и они ма ко ји по обра зо ва њу ни су прав ни ци, али се у свом
сва ко днев ном ра ду или ака дем ском уса вр ша ва њу су сре ћу са пој мо ви ма
из обла сти кри вич ног пра ва или дру гих срод них на уч них обла сти. 
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НАуЧНИ СКуПОВИ И АКТуЕЛНОСТИ

У оквиру КОПАОНИЧКЕ ШКОЛЕ ПРИРОДНОГ ПРАВА, која је
одржана на Копаонику од 13. до 17. децембра 2011. године у орга -
низацији Удружења правника Србије, приређен је 24. сусрет правника а
главна тема је била „Право и одговорност“. Као и обично, организација
је била беспрекорна, а све катедре у оквиру Хексагона природног права су
функционисале на високом нивоу који је ова школа стекла више -
годишњим деловањем, а то је првенствено примеран научно-стручни
рад. Руководиоци или уредници катедри су били добро припремљени те
су на јасан и сажет начин упознавали присутне са садржајем појединих
реферата. С друге стране, аутори реферата су квалитетно излагали своје
реферате, након чега је отварана научно-стручна дискусија, тако да су
сви имали могућност да узму учешће у расправи. 

Било је видљиво да су све катедре, које су континуирано веома
захтевне, функционисале на високом нивоу. Као и до сада, основни
реферат „Природно право и одговорност“ је изложио проф. С. Перовић.
Катедра за „Својину“ је окупљала највише учесника, како из земље тако
и из иностранства, који су у својим рефератима износили корисне
сугестије, посебно оне везане за кодификацију Грађанског законика. У
оквиру прве катедре „Право на живот“ значајни су радови из области
„екологије“, којој се све више придаје значај у научно-стручним круго -
вима. Такође, и остале катедре су биле интересантне. Очекује се обја -
вљивање закључака са свих катедри. 

Учесници су припремљене материјале добијали у четири обимне
књиге или на ЦД-у. Може се закључити да је Копаоничка школа и овом
приликом свим учесницима пружила могућност да се упознају са
квалитетним материјалима и расправама. Они који нису били у прилици
да учествују на Копаоничкој школи имају могућност да прочитају
саопштења и дискусије у публикацијама које је објавило Удружење
правника Србије.
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УДРУЖЕњЕ ЗА МЕЂУНАРОДНО КРИВИЧНО ПРАВО
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ASSOCIATION

Удружење за међународно кривично право одржаће традиционални
међу народни научни скуп о теми Релевантна питања примене међу -
народног кри вичног права у националном праву, од 06. до 10. јуна 2012.
године на Тари. Тим поводом расписујемо: 

КОНКуРС

за пријаву радова и учешће на овом међународном научном скупу.

Радове могу пријавити научни и стручни радници, адвокати, судије,
јавни тужиоци и сви они који сматрају да имају нешто ново да саопште
о теми Релевантна питања примене међународног кривичног права у
националном праву.

Назив теме, са основним подацима о аутору, пријављује се на мејл
Удружења: umkp.rs@gmail.com до 15. фебруара 2012. године, а радови се
морају послати до 15. априла 2012. године.

Изабрани радовi ће, уз две рецензије, бити објављени у Зборнику
радова са овог научног скупа.

Организациони одбор
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IN memoRIAm 

СЛОБОДАН БАТРИЋЕВИЋ (1950–2011)

„За Сло бу – у знак по што ва ња и ве ре да је овом све ту дао пе чат бра -
не ћи исти ну и бо жи ју прав ду по бла го сло ву Оно га ко ји му је сво јим про -
ми слом од ре дио да се ба ви овим по слом“

Наш Сло ба је оти шао на дан ве ли ке срп ске сла ве – на Св. Ни ко лу а
са мо из у зет ни љу ди на пу шта ју сво је зе маљ ско ста ни ште на бла ги дан,
ако је за уте ху. 

Сло ба је ро ђен у Су бо ти ци, где је жи вео до сво је ше сна е сте го ди не,
ка да се се ли у Пан че во и за вр ша ва по след ња два раз ре да гим на зи је.
Потом се упи су је на Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је бр зо,
по сле не пу не че ти ри го ди не сту ди ра ња.

За Су бо ти цу су га ве зи ва ла бес крај но ле па се ћа ња, као и за ма ли,
обли жњи Бај мок, где је мно го вре ме на про во дио код ба бе и де де. Во лео
је да при ча о сво јим мла дим да ни ма, о ин те ре со ва њу за ва зду хо плов ство.
Са 16 го ди на је по стао и пи лот-је дри ли чар, о че му го во ре и ди пло ме из
тог пе ри о да а та страст га је пра ти ла кроз цео жи вот. И да нас би че сто у
ко му ни ка ци ји те ле фо ном са не ким, у ша ли го во рио: „Ов де С. Ба три ће -
вић, пи лот пот по руч ник у пен зи ји” што би оба ве зно иза зва ло смех са
дру ге стра не и че сто ду хо ви те од го во ре.

Био је чо век ко ји је знао да из при ја те ља, по зна ни ка, са рад ни ка, из -
ву че нај бо ље, оно по зи тив но и ле по, да на пра ви ат мос фе ру у ко јој су се
сви осе ћа ли до бро и опу ште но.

Не по сред но по окон ча њу сту ди ја, са два де сет две го ди не, би ва при -
мљен у Че твр ти оп штин ски суд за при прав ни ка, да би и да нас та да шњи
пред сед ник су да Зво ни мир Бан дић, са да адво кат у пен зи ји, го во рио о
сво јој од лу ци да баш Сло бу иза бе ре: „И са да ја сно пам тим наш пр ви су -
срет – ушао је код ме не у ка би нет уре дан, из бри јан, са кра ва том и тим ја -
сним, па мет ним, пла вим очи ма, и истог тре на сам се од лу чио за ње га” и
на ста вио би са по хва ла ма о ње го вом ра ду и жи во ту ис ти чу ћи ка ко је био
је дан од нај бо љих су ди ја.
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По сле две го ди не увр стио се у ред су ди ја кри ви ча ра, про вео је де сет
го ди на у Че твр том оп штин ском а на ред них де сет у Окру жном су ду у
Бео гра ду и из гра дио ка ри је ру сјај ног су ди је, по ре чи ма ко ле га – та ко је
до бро ра дио свој по сао и са то ли ко па жње, љу ба ви и по све ће но сти да су
не ки адво ка ти го во ри ли да он не су ди не го – чи но деј ству је. 

Био је не за ви сан, са мо сво јан, уме шан, строг а пра ви чан, ва гао је и
ана ли зи рао све чи ње ни це и до ка зе, сва ког окри вље ног и пред мет по сма -
трао као по себ ну лич ност и по себ ну прав ну си ту а ци ју, ни је по сто ја ла
урав ни лов ка у по сту па њу и по што вао је све ти прин цип – прет по став ку
не ви но сти.

Го ди не 1994, 9. ја ну а ра, оти снуо се у во де адво ка ту ре, и то је по себ -
но из у зет но раз до бље за ње га, ка да је по ка зао сву сна гу сво је лич но сти и
ин те лек та – ус пео је да су ди ју у се би под ре ди бра ни о цу, да по сма тра
окри вље не са бра ни лач ког аспек та и по ма же да прав да и пра вич ност до -
ђу до из ра жа ја.

Ла ко је из го ва рао исти ну, без око ли ша ња и нећ ка ња, ди рект но, а ни -
кад ни је до зво ља вао да кли јент дик ти ра пут у од бра ни, да во ди по сту пак,
да по ста вља зах те ве – са мо оно што је он сма трао за по треб но мо гло је и
да се ура ди. Имао је од ли чан пре глед си ту а ци је и знао је и два ко ра ка
уна пред да пла ни ра, пра тио је све, за па жао, пам тио – био је за ин те ре со -
ван за свој по сао а лич не ин те лек ту ал не мо гућ но сти су му то до зво ља ва -
ле. И по сле три де сет го ди на ра да је баш сва ки пут по но во чи тао про пи -
се, про це сне и ма те ри јал не при ро де, и пре гле дао пред мет као да је пр ви
пут – за кон је био ње го во основ но сред ство а спи си за чи та ње. Од пр вог
су сре та са окри вље ним имао је иде ју шта тре ба да се ра ди, а то ком тра -
ја ња по ступ ка се та ко при пре мао као да ће пи са ти жал бу и имао је у гла -
ви, та ко да би је са мо, по по тре би, пре то чио у ре чи већ пр вог-дру гог да -
на ро ка. 

При прав ни ци су га во ле ли јер им је по кла њао пу ну, не кад и пре ве ли -
ку па жњу, учио их стр пљи во, по ма гао а да вао сло бо ду у по сту па њу. До пу -
штао је да да ју иде је и по по тре би их ко ри го вао та ко да се не увре де, и
био по др шка у пра вом сми слу те ре чи – има ли су си гур ност и осе ћај да
ни су пре пу ште ни са ми се би и да не мо гу да пад ну. Пра тио је ка ко ра де
ко ле ге и во лео је да по хва ли и ис так не оно што му се до пад не.

Про во ди ти вре ме у ње го вој бли зи ни и ужи ва ти у ње го вом дру штву је
би ла ве ли ка част, чак и чи ста при ви ле ги ја.

Дру жио се са раз ли чи тим љу ди ма, из раз ли чи тих про фе си о нал них
ми љеа, раз ли чи тих на ви ка и по на ша ња, ни су би ли, ка ко би се то ре кло,
„нор мал ни, обич ни љу ди” већ је сва ки од њих био ин те ре сан тан на дру ги
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на чин, са не ком сво јом по себ но шћу ко ју је Сло ба во лео и знао да пре по -
зна и при хва ти. 

Во лео је лов и сво је дру га ре лов це и ри бо лов це, во лео да се дру жи с
њи ма, и био пре пун згод них, при год них при ча из тих дру же ња. 

Имао је по ро ди цу ко ју је во лео, а ћер ком Аном се из у зет но по но сио
и мно го вре ме на с њом про во дио. Ис ти цао је сву да, у сва кој при ли ци, ко -
ли ко је до бра и вред на, мар љи ва и си сте ма тич на, би  ла је јед на од нај бо -
љих у шко ли, а то ком сту ди ја на Прав ном фа кул те ту, ко ји је окон ча ла
као је дан од нај бо љих сту де на та ге не ра ци је, об ја ви ла је и ви ше ра до ва, и
ван на ших гра ни ца. На ње го во за до вољ ство, на ста ви ла је са уса вр ша ва -
њем и по сле свр ше них основ них сту ди ја и са да је на ко рак од док то ра та.

Сло ба је био ди ван, сло је вит лик, крај ње озби љан и уме рен чо век,
при ја тан – али знао је и да пре се че по гле дом и реч ју ка да не ко пре ђе гра -
ни це у ко му ни ка ци ји. Био је при ла го дљив љу ди ма и си ту а ци ја ма, ду хо -
вит, то пао, вр цав, ве сео, пре пун при год них анег до та, већ пре ма при ли ци.
Во лео је ве се ље и смех, знао је да за пе ва и за и гра, сва ка да ма би се осе -
ћа ла по себ ном у ње го вој бли зи ни, го спо да ува жа ва на. 

У се ћа њи ма оних ко ји су га ма кар сре ли оста ће го спод ски лик, пре -
ле пог гла са и не сва ки да шњег осме ха, бес пре кор ног по на ша ња и је зи ка,
ши ро ког обра зо ва ња, ко ме је сва ка реч би ла кри стал но чи ста, ле па и
пра вил на. 

А у се ћа њи ма нас ко ји смо би ли ода бра ни с ње го ве стра не за бли ске
при ја те ље оста ће ве чи то у се ћа њу са свим оним што смо ле по са њим до -
жи ве ли и што ће мо, си гур но, пре при ча ва ти ка да бол уми не, а зна се – чо -
век жи ви оно ли ко ко ли ко се ћа ње о ње му тра је.

Не, не ве ру јем да је умро, већ је, ка ко је је дан ко ле га ре као, сво је зе -
маљ ско оде ло за ме нио дру гим и кре нуо бож јим ста за ма, где ће мо се и
сре сти, ка да за то вре ме до ђе.

С по што ва њем и за не за бо рав.

Ве сна Мр до вић
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