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ПРЕД ГО ВОР 

Иако овај Уредник није практиковао да се јавља у часопису кроз тзв. 

„реч уредника“, јер држи да то и није примерено у научно-стручном 

часопису, одлучио је да кроз овај „предговор“, износе нека запажања и 

осврне се на прилоге који се објављују. 

У овом двоброју Бранича износе се одређени радови као уводни 

реферати, те научно стручни чланци, у којим се објављују радови који 

могу побудити пажњу како оних који се баве теоријом тако и оних које 

се баве праксом. Приказујемо и реферат који се односи на измене и 

допуне Кривичног законика из 2012. и 2013, држећи да је и то у интересу 

адвоката. У сваком случају радови досежу неопходан квалитет за 

објављивање у часопису који се налази на листи часописа за науку. 

Разлози за ово кашњење су недостаци радова, посебно квалитетних 

стручних радова. Посебно је несхватљиво да од толиког броја адвоката 

нема бар неколико оних који би доставили свој рад ради објављивања. 

Ово тим више што има и оних колега који учествују и на домаћим и на 

међународним научно-стручним скуповима, па би имали шта да објаве. 

Теме часописа су стално отворене, „законодавна динамика у области 

кривичног и грађанског права, нови закони, измене и допуне, те „Хашки 

трибунал“, али недостају радови, недостају стручни радови, расправе и 

коментари судских или административних одлука, са којима се срећу 

адвокати у пракси и из других правних области, али и критички однос 

према раду судова, тужиоца и др. Све су то теме које су актуелне и важне 

за адвокатски ред. Но, за чуђење је да је адвокатура у томе стала, с 

ретким и часним изузецима који су ипак својим радовима омогућили да 

Бранич излази као двоброј два пута годишње. Остаје нада да ће се ово 

стање на боље променити. 

Није сасвим јасно зашто руководство АК Србије нигде не спомиње 

Бранич, зашто се није одредио референт који би радио на Браничу, и 

који би помогао и био десна рука уреднику и уређивачком одбору. 

Можда се неком не свиђа концепција, али у овом часопису концепцију 

одређује УО АК Србије, и у истом може одредити разне рубрике поред 

оних које су стално заступљене „чланци и коментари, прикази, осврти и 

сл“. Велика је штета што не постоји рубрика судске праксе, али ту је 

потребна велика ангажованост и то више људи. 

Нема разлога за то, осим што би то могао бити одраз стања и раскола 

у адвокатури, на „наше и њихове“, првенствено на подручју Београда. 

Адвокатура није само Бранич занемарила. Занемарила је бројне 
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фундаменталне дужности. Овај уредник се нигде не позива осим када се 

нешто слави, што га најмање интересује. 

По незваничним информацијама АК Србије, на челу са пред-

седником, је одржала велики број разних састанака и семинара у правцу 

обуке адвоката, али ти референти нису доставили ниједан рад да се види 

кроз овај часопис, о чему се ради и ко то ради. 

Кроз интензивну активност у АК, један мандат од четири године као 

председник дисциплинског суда и скоро дванаест година као Главни и 

одговорни уредник часописа Бранич, који је кроз овај период вратио свој 

стари углед, и од информативног постао часопис на листи часописа за 

науку – овај уредник имао је прилике видети како се ради у комори и 

како функционише. Последње три-четири године адвокатура се не види, 

не препознаје се њен ехо, и нема става о било којем друштвено 

релевантном питању. 

Адвокатура је зрела за реформу, ово је моје запажање! Што пре то 

боље и биће мања штета за адвокатуру. Први корак би могао бити нови 

избори на свим нивоима, а уз то измена и допуна Закона о адвокатури и 

Статута, који у појединим одредбама не одговара савременим кретањима 

у адвокатури и улози адвокатуре у друштву. 

На крају, позивамо колеге на сарадњу, да достављају радове у што 

већем броју ради објављивања, да би „Бранич“ могао што редовније 

излазити. 

Глав ни и од го вор ни уред ник

Проф. др Не дељ ко Јо ван че вић, адв.
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INTRODUCTION 

Although it has not been the usual practice of this editor to write in the 

magazine through the so-called “the editors word” column, since his opin-

ion is that it is not adequate for the scientific-professional magazine, he has 

decided to present some annotations related to the published materials by 

this “introduction”. 

In this double issue of “Branic”, there are certain works published as 

introduction reports, scientific- professional articles where the published 

works may attract attention of both those who deal with theory and prac-

tice. We are presenting the report which relates to the changes and amend-

ments of the Criminal Law of 2012 and 2013, being of the opinion that it is 

all for the lawyer’ benefit. In fact, the works reach the necessary quality for 

publishing in the magazine which is registered on the list of scientific mag-

azines. 

Reasons for this delay are chronic lack of works, especially quality pro-

fessional works and it is not easy to understand that among the great num-

ber of lawyers there are only a very few who can make and give their work 

for publishing. There are also some who take part in domestic and interna-

tional conferences and who could have something for publishing. 

The magazine themes are permanently open, “legislation dynamics in 

the field of criminal and civic law, new laws of changes and amendments 

and “The Hague Tribunal”, but professional works, disputes and comments 

on court or administrative decisions that the lawyers meet with in their 

practical work from other legal fields, are missing, as well as critical relation 

towards the court practice, attorneys etc. All these are actual and important 

themes for the lawyers. But, it is surprising that the advocacy stopped in 

that field with only a few respectable exceptions who, by their works, made 

it possible the publishing of this double issue of “Branic” two times a year. 

There is still hope that the condition will change and that the future editors 

of “Branic” will have more luck in this complex and responsible work. 

It is not quite clear why the management of the Bar Chamber of Serbia 

“Branic” is never mentioned, or why nobody has been appointed to work for 

“Branic” which could be of great help to the editor and the editor’s board. 

Somebody might not like the concept, but it is the Administrative Board of 

the Bar Chamber of Serbia that determines the concept of this magazine, 

brings decisions on different columns, apart from the regular ones, such as 

“articles, comments, reviews, overviews and alike” It is a great pity that 
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there is no column of court practice, great engagement of many people is 

necessary in that case.

There is no reason for that, except that it could be the reflection of 

condition and disruption in advocacy to “ours and theirs” primarily on the 

territory of Belgrade. Advocacy have not neglected only “Branic”. It ne-

glected numerous fundamental duties. This editor is never invited except to 

some celebrations, which interests him the least. 

According to the unofficial information the Bar Chamber of Serbia, led 

by its president, have kept a great number of different meetings and semi-

nars with the aim to educate lawyers, but these participants did not provide 

any work for this magazine with any information. 

Through the intensive activity at the Bar Chamber, one four–year man-

date as the president of the discipline court and almost twelve years as the 

chief editor of the magazine “Branic” which has returned its old reputation 

transforming from the information to scientific magazine registered on the 

list of scientific magazines, this editor had the opportunity to see how the 

chamber functions. Last three – four years, the advocacy is not visible its 

echo is not recognized and there is no attitude about any socially relevant 

issue. 

Advocacy is ready to be reformed, this is my modest opinion. The 

sooner, the better and the harm for advocacy shall be smaller. The first step 

might be new elections on all levels along with the changes and amend-

ments of the Statute which, in some of its provisions does not suit the mod-

ern movements.

Chief Editor in Charge 

Prof. Nedeljko Jovancevic, Ph.D a Lawyer 
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Ра до ња Ду бље вић
адвокат из Београда

ВЛА ДА ВИ НА ПРА ВА И СРП СКО ДРУ ШТВО

Ре фор ма си сте ма суд ске вла сти, ко ја је ак ту ел на у срп ском дру штву, тре ба ла је да 
во ди дру штву вла да ви не пра ва, ко је би, на кон прак се со ци ја ли стич ког по ли тич ког 
си сте ма, омо гу ћи ло за шти ту људ ских пра ва и сло бо да на ве ћем сте пе ну. Ме ђу тим, 
по ли тич ку ре то ри ку не пра те од го ва ра ју ћи ре зул та ти у прак си. На про тив, мно го је 
по ка за те ља да је срп ски прав ни си стем уру шен. По треб не струч не ана ли зе и ис тра-
жи ва ња из раз ли чи тих на уч них обла сти мо гу да ти од го вор где су узро ци та квог 
па да. Овај рад са мо је осврт на не ке од про бле ма ак ту ел не ре фор ме, на стао у же љи 
да се ани ми ра прав нич ка и дру га струч на јав ност за тра же ње из ла за из си ту а ци је у 
ко јој се на шао прав ни си стем Ср би је.

I

За ми сао во ди љу, у ве зи са овом те мом, узе ли смо ону Ал брех то ву 

(Al fred Al brecht) да вла да ви на пра ва мо ра по чи ва ти на основ ној иде ји да 

се сме вла да ти са мо за оп ште до бро и уве ре њу да не по сто је са мо од др-

жа ве ство ре ни нор ма тив ни прин ци пи за јед нич ког жи во та, већ да има 

нор ма тив них прин ци па ко ји прет хо де др жа ви и ко ји се мо гу на ћи у иде-

ји о пра вед но сти. 

Уче њи ма о при род ном пра ву, дру штве ном уго во ру, по де ли вла сти, 

људ ским сло бо да ма и пра ви ма, пра ву као ra tio, а не vo lun tas или might, 

на ста ле су мо дер не кон цеп ци је о прав ној др жа ви, одн. вла да ви ни пра ва. 

Мо дер не кон цеп ци је о вла да ви ни пра ва по ла зе од од ре ђе ног си сте ма 

UDK:  342.56(497.11) 

347.97/.99(497.11)

УВОДНИ РЕФЕРАТИ
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вред но сти на ко ји ма тре ба да по чи ва и ко ји ма тре ба да те жи др жа ва као 

уре ђе на прав на це ли на. Иде ја о прав ној др жа ви ме ња ла је зна че ње од 

др жа ве као уре ђе не прав не струк ту ре, ко ја се ја ви ла као ан ти под по ли-

циј ској др жа ви (Rechtssta at), до др жа ве ко ја по чи ва на вред но сном си-

сте му људ ских пра ва и сло бо да, а дру штве не уста но ве ис пу ња ва иде ја ма 

прав де и пра вич но сти (ru le of law). Не мач ки по јам прав не др жа ве 

(Rechtssta at) и ен гле ски по јам вла да ви не пра ва (ru le of law) са др жин ски 

су се при бли жа ва ли и уда ља ва ли. Прав на др жа ва мо же по сто ја ти и у де-

спо ти ји, твр ди Кел зен, јер и у де спо ти ји вла да ју за ко ни, али прав на др-

жа ва, или вла да ви на пра ва у сми слу вла да ви не ум них за ко на, чи ји је 

ко рен у при род ном пра ву, мо же по сто ја ти са мо у де мо кра ти ји. За то је 

по јам прав не др жа ве, ка ко га ви де прав ни по зи ти ви сти, ужи од пој ма 

др жа ве вла да ви не пра ва, ка ко га ви де при ста ли це иде је при род ног, одн. 

ум ног пра ва. Ру со је, на во ди Е. Блох, до вр шио фи ло зо фи ју кла сич ног 

при род ног пра ва, јер ње го ва vo lun te ge ne ra le ни је ни шта дру го не го 

стал но ис ти ца ње на че ла при род ног пра ва. Из на че ла за шти те ин ди ви ду-

ал не сло бо де на стао је дру штве ни уго вор за за шти ту те сло бо де, ко ји се, 

опет, ра ди ње не за шти те мо же и от ка за ти.

Ној ман на во ди да не мач ки по јам Rechtssta at и ен гле ски ru le of law 

не ма ју до дир них та ча ка, јер се за не мач ку тво ре ви ну мо же ре ћи да је 

са мо прав на фор ма по сред ством ко је сва ка др жа ва, без об зи ра на по ли-

тич ку струк ту ру, мо ра ис по љи ти сво ју во љу. Ен гле ска те о ри ја пре ва зи-

ла зи по зи ти ви стич ко по и ма ње прав не др жа ве, ко је се са сто ја ло у ин тер-

пре та ци ји по зи тив них за ко на и окре ће се про це су до но ше ња за ко на, 

ко ји тре ба да бу ду ре зул тат дру штве не де ба те и пар ла мен тар не рас-

пра ве, одн. ре зул тат ра зу ма.

Ен гле ски по јам вла да ви не пр ва (ru le of law) по шао је од вред но сних 

кри те ри ју ма ко је за ко ни тре ба да узму за свој циљ, што је до ве ло до зах-

те ва да за кон ни је са мо оно што јест, већ и оно што те ба да бу де. За то је 

вла да ви на пра ва вла да ви на пра вед них за ко на (у њи хо вом по зи тив но-

прав ном сми слу), али и вла да ви на оно га што за ко ни тре ба да бу ду (у 

њи хо вом при род но-прав ном сми слу), ка ко би се оства ри ла прав да као 

зах тев пра ва. 

Вла да ви на пра ва по ла зи, што је ва жно на гла си ти, од при ма та прав-

ног раз ло га (ra tio ju ris) над др жав ним (ra tio sta tus) и са му др жа ву ста вља 

под прав ни ред. Вла да ви на пра ва као та ква мо же по сто ја ти са мо у по ли-

тич ком по рет ку де мо кра ти је, ко ји за сво ју сре ди шњу вред ност узи ма 

људ ска пра ва и сло бо де, а то су оне вред но сти ко је би др жа ва, ко ја има у 

ви ду је ди но ra sion d etat, мо гла да до ве де у пи та ње.
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За Рол са вла да ви на пра ва укљу чу је прин ци пе: 1. да за кон мо же зах-

те ва ти са мо по на ша ње ко је је мо гу ће; 2. да слич ни слу ча је ви мо ра ју 

би ти тре ти ра ни слич но; 3. да за ко ни мо ра ју би ти по зна ти и ја сни; 3. да 

је афир ми са на иде ја при ме не при род ног пра ва.

На ве де ни прин ци пи на во де на за кљу чак да за кон ни је са мо оно што 

је од но сни по ре дак про гла сио за за кон, тј. до нео на од го ва ра ју ћи на чин. 

Вла да ви на пра ва (ru le of law) за то ни је вла да ви на да тих, по зи тив них за-

ко на (ru le of the law), већ вла да ви на ум них, нај бо љих за ко на. Кад не би 

би ло та ко и то та ли тар на власт би има ла пра во да сво је за ко не про гла си 

ле ги тим ним и при ба ви им ва ља ност кроз чи ње ни цу да су до не ти у по-

треб ној фор ми и да се при ме њу ју. За то се у од но су по зи тив ног и при род-

ног пра ва, ово дру го ја вља као ме ри ло ва ља но сти пр вог.

Вла да ви на пра ва је, као што ви ди мо, си стем вред но сти на ко ји ма 

по чи ва и пре ма ко ји ма те жи мо дер но, уре ђе но дру штво. Да ли је срп ско 

дру штво на том пу ту!? Ово пи та ње на ме ће се не са мо ра ди ци ље ва ко је 

је Ср би ја по ста ви ла у те жњи пре ма ЕУ, не го и оних ко ји се ти чу ње ног 

иден ти те та као дру штва до ра слог да ба шти ни нај бо ље ци ви ли за циј ске 

вред но сти. 

II

Ср би ја не ма из гра ђе не основ не прет по став ке за из град њу дру штва 

ко је по чи ва на иде ји вла да ви не пра ва. Ср би ја не ма сло бо дан Устав. Сло-

бо дан устав је до каз да је од но сно дру штво иза шло из пред по ли тич ког и 

пред гра ђан ског ста ња и да је уозби ље но иде ја ма Сло бо де и Прав де. Њен 

устав ни је га ран ци ја сло бо де, већ акт вла сти ра ди по ли тич ке свр сис ход-

но сти, ко ји је до нет у ци љу ре ша ва ња по ли тич ких пи та ња, чак и оних из 

до ме на днев не по ли ти ке или по ли тич ке про па ган де. Устав ни је про шао 

би ло ка кву јав ну де ба ту, одн. пре ње го вог до но ше ња о тек сту уста ва ни је 

се из ја сни ла ла ич ка и струч на јав ност. Уста вом се огра ни ча ва власт као 

та ква и шти ти ин ди ви ду ал на сло бо да. Устав Ср би је је по нај ма ње акт 

кон сти ту и са ња сло бод ног ци вил ног дру штва и де мо крат ског уре ђе ња 

др жа ве. Пи та ња као што су ле стви ца за јем че них људ ских пра ва, на чин 

њи хо ве за шти те, ор га ни за ци ја и по де ла вла сти, од нос уну тра шњег и ме-

ђу на род ног пра ва, сте пен де цен тра ли за ци је дру штва, ни су би ла пред мет 

ин те ре со ва ња јав но сти, ни ти су би ла пред мет би ло ка квих струч них су-

че ља ва ња и спо ре ња. Не ве ру је мо да ова пи та ња за јав ност ни су ин те ре-

сант на. Али у Ср би ји, при ли ком до но ше ња ње ног по сљед њег Уста ва, јав-

ност ни је има ла ту при ви ле ги ју да ути че на кон цепт нај ви шег за ко на 

зе мље. Та ко су од лу чи ле по ли тич ке струк ту ре ру ко во ђе не по тре бом по-
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ли тич ких ко ха би та ци ја, док им је „ко сов ски про блем” по слу жио као 

из го вор. По ли тич ке ели те, да их та ко на зо ве мо, уоста лом, пот пу но су се 

оту ђи ле, та ко да је гра ђа нин са сво јим пра ви ма њи хов обич ни по да ник, 

одн. ка те го ри ја без по себ ног зна че ња. Устав, ко ји је до нет на та кав на чин 

кр њег је ле ги ти ми те та.

Устав Ср би је не афир ми ше ин ди ви ду а ли зам као по ла зну вред ност 

дру штва, де цен тра ли за ци ју као мо дел пре но ше ња вла сти, ауто но ми ју, 

без об зо ра да ли је за сно ва на на ет нич ком, ре ли ги о зном, кул тур ном или 

ком дру гом раз ло гу, као су штин ску вред ност, мул ти кул ту ра ли зам и мул-

ти кон фен си о нал ност као зах тев за при хва та њем Дру гог. Устав Ср би је не 

афир ми ше иде ју пре ва зи ла же ња исто риј ских не спо ра зу ма уну тар срп-

ског на ро да, не ука зу је на основ не на ци о нал на стре мље ња, не отва ра 

Ср би ју пре ма су се ди ма. Устав Ср би је од ра жа ва пле мен ску и на род њач ку 

свест, би ро кра ти зам и по ли тич ку аро ган ци ју. Ви ше је акт ко ји у иде ју 

гра ђа ни на и ње го вих пра ва уно си низ им пли ка ци ја, не го што их уозби-

љу је иде јом сло бо де. 

Ак ту ел на ре фор ма си сте ма суд ске вла сти, јед на је од те ма ко јом је 

за о ку пље но срп ско дру штво и ко ја би тре ба ло да во ди вла да ви ни пра ва. 

На та кав нас за кљу чак упу ћу је по ли тич ка ре то ри ка. У прак си је ви ше 

до ка за за су про тан за кљу чак – би ло ка ква прав на си гур ност и вла да ви на 

пра ва, чак и сте пен ко ји је на сле ђен из со ци ја ли стич ког пе ри о да до ве-

де ни су у пи та ње. Про блем не за ви сно сти суд ске вла сти у од но су на 

оста ле две гра не вла сти, за ко но дав ну и из вр шну, за у зи ма зна чај но ме сто 

у ре форм ском про це су. За кон о ви со ком са ве ту суд ства и За кон о су ди-

ја ма, оба из 2008, до не ти су да би се уре ди ла суд ска власт и обез бе ди ла 

ње на ауто ном ност и не за ви сност и пре вла дао на сле ђе ни кон цепт је дин-

ства три вла сти, ко јим је би ла про же та иде ја со ци ја ли стич ке за ко ни то-

сти. Да ли је не за ви сност суд ске вла сти у од но су на оста ле две гра не 

вла сти оства ре на, одн. да ли је ути цај моћ них дру штве них гру па на суд-

ску власт, тј. вр ше ње ње не функ ци је, из бор су ди ја и сл. от кло њен, или 

су упра во ове гру пе до при не ле еви дент ном па ду срп ског прав ног си-

сте ма. Да ле ко смо од то га да је суд ска власт ста вље на под кон тро лу јав-

но сти и да је ство рен та кав си стем да се она са мо ре про ду ку је, одн. да 

оста ле гра не вла сти или моћ не дру штве не гру пе не ма ју ути цај на тај 

про цес. До вољ но је по гле да ти од ред бу чл. 5 За ко на о ви со ком са ве ту 

суд ства да би се из вео прост за кљу чак да то ни је та ко и да смо да ле ко од 

по ста вље ног иде а ла из чл. 3, ст. 1 За ко на о уре ђе њу су до ва, ко ји афир-

ми ше иде ју не за ви сно сти суд ске вла сти. За ко но дав на власт, ко ја из ви ре 

из оп ште во ље, чи јим је ман да том и огра ни че на, не мо же од лу чи ва ти о 

из бо ру но си ла ца су диј ских функ ци ја, јер не ма из вор ни ји ле ги ти ми тет 
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од суд ске. Суд ска власт је, за раз ли ку од за ко но дав не или из вр шне, 

стал на и не мо же би ти огра ни че на за дио вла сти ко ју би при гра би ле за-

ко но дав на и из вр шна власт. Али, члан 5 За ко на о ви со ком са ве ту суд ства 

им пли ци ра про блем те не за ви сно сти, јер На род на скуп шти на би ра чла-

но ве те ла ко је, у да љем по ступ ку, тре ба да би ра су ди је као но си о це су-

диј ске функ ци је. До дат не ре зер ве у овај про блем уно се од ред бе о из бо ру 

су ди ја и по ла га њу су диј ске за кле тве пред ви ђе не За ко ном о су ди ја ма (в. 

нпр. чла но ве 10, 51, 52 и 53).

До но ше њем За ко на о уре ђе њу су до ва и За ко на о се ди шти ма и под-

руч ји ма су до ва, оба из 2008, за по че та је ре фор ма суд ске вла сти са 

аспек та ње не ор га ни за ци је. Учи ње не су знат не про ме не у по гле ду вр сте 

су до ва, њи хо вог по ло жа ја, над ле жно сти, се ди шта и под руч ја на ко ји ма 

сво ју над ле жност вр ше. Осно ва ни су апе ла ци о ни су до ви, као но ви у си-

сте му суд ске вла сти, са се ди шти ма у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу и 

Кра гу јев цу, за тим је осно ван Управ ни суд Ср би је, док су пре кр шај ни 

ор га ни пре ра сли у пре кр шај не су до ве. Но ви не су на ста ле и у по гле ду 

ствар не над ле жно сти су до ва. Али, нај спор ни је пи та ње ти че се под руч ја 

на ко ји ма су до ви вр ше сво ју над ле жност. Ра ди се о тзв. мре жи су до ва, 

ко јој су ста вље ни оправ да ни при го во ри, јер се од мах по ка за ло да су ре-

ше ња не ра ци о нал на и еко ном ски нео прав да на; ме ста и гра до ви, ко ји су 

има ли су до ве, оста ли су без де ла сво је тра ди ци је, јер су су до ви пре тво-

ре ни у суд ске је ди ни це. По ред то га, су ди је су по ста ле пу ту ју ћа дру штва, 

чи нов ни ци за тр па ни ве ли ким бро јем пред ме та, са зах те вом да ис пу не 

нор му, ко ја ни је аде ква тан на чин ути ца ја на ажур ност у ра ду су ди ја, 

уме сто да се кре а тив ним ре ше њи ма по ди гао њи хов лич ни диг ни тет и 

диг ни тет су диј ске про фе си је, као тра ди ци о нал но углед не и пре сти жне. 

А упра во у ма њим ме сти ма, где се та ди мен зи ја пре сти жа и угле да бо ље 

ви ди, на пра вље не су суд ске је ди ни це да све обе сми сле. По се бан про-

блем са усво је ном суд ском мре жом имао је Бе о град, где је од не ка да-

шњих пет оп штин ских су до ва на пра вљен са мо је дан. На че лу срп ских 

су до ва су вр ши о ци функ ци је, у ду жем пе ри о ду, што по твр ђу је мен тал ну 

ди мен зи ју срп ског дру штва – вла да ти на по кор но сти, уда ри ти на до сто-

јан ство, су зби ти ини ци ја ти ву, све у скла ду са оном на род ном „да се зна 

ко је га зда”.

На по мо лу је но ва „мре жа су до ва”, ко ја на ста ле про бле ме са мо до-

не кле по пра вља и убла жа ва. Ме ђу тим, власт ни је има ла сна ге да ра ни ја 

ре ше ња у по гле ду ор га ни за ци је су до ва, ка да су у пи та њу под руч ја на 

ко ји ма вр ше над ле жност, вра ти у пот пу но сти, уз од ре ђе не ко рек ци је, а 

да но ва ре ше ња у ве зи са вр стом су до ва и ствар ном над ле жно шћу оста ну 

као де ре фор ме, ко ји не тр пи не ке озбиљ не при го во ре. 
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Да ли је би ло ме ста да се је дан број су ди ја раз ре ши функ ци је због 

ло шег ра да, не до стој но сти и ког дру гог раз ло га? Ре фор ма си сте ма суд-

ске вла сти па ла је на овом ва жном и осе тљи вом пи та њу. Ве ро ват но да је 

та квих раз ло га би ло, али то се ни је сме ло чи ни ти у по ступ ку без тих 

раз ло га, јер су та квим по ступ ком оста ле не за шти ће не ча сне су ди је, ко је 

су се мо гле на ћи у по гре шном дру штву. И он да је на стао ха ос. Усле ди ле 

су жал бе, при ту жбе, спо ро ви, све док но ва власт ни је ста ви ла тач ку и 

вра ти ла от пу ште не су ди је на по сао. А он да је и та власт, слу чај но или 

на мер но, на пра ви ла но ву гре шку – оста ло је не ис пи та но да ли су от пу-

ште не су ди је би ле оправ да но опу ште не или не. Др жа ва ће пла ти ти ште-

ту ко је су пре тр пе ле от пу ште не су ди је, без од го во ра на то прет ход но 

пи та ње, јер се тим „раз ло зи ма” ни су ба ви ле ни прет ход на ни са да шња 

власт.

О сло бод ним за ко ни ма као бит ном сег мен ту ре фор ме си сте ма суд-

ске вла сти и дру штва уоп ште ма ло се го во ри. За ко ни, а не осе ћај, страст, 

не ки дру ги мо тив или стан дард, омо гу ћа ва ју да се по је ди нач ни и оп шти 

ин те ре си и кон флик ти раз ре ше у ду ху прав де. За ко ни су нај по у зда ни ји 

кри те ри јум да ли је од но сно дру штво по ре дак сло бо де. Сло бод ни за ко ни 

не мо гу би ти од раз уских ин те ре са, по себ них мо ти ва и же ља по је ди на ца 

или дру штве них гру па, већ дик тат ра зу ма и од раз сло бо де. А ни ка ко од-

раз мо ћи оних ко ји вр ше власт. Упра во је њи хо ва уло га да ту моћ об у-

зда ју, ка ко би се оства ри ла сло бо да за све, а власт и са ма на шла под 

њи хо вим уда ром. У то ме је сми сао за ко на као без лич не, оп ште и не при-

стра сне нор ме.

Ка кве је за ко не Ср би ја до би ла у прет ход ном пе ри о ду!?

Кри вич но за ко но дав ство, на при мер, по ста ло је пре нор ми ран си-

стем, ко ји се че сто ме ња, чак и у кон цеп ту ал ном сми слу, што је био 

слу чај са кри вич ним про це сним пра вом. Ра ди се о не ус кла ђе ном и 

струч но не у ред ном за ко но дав ству, ка ко са идеј не та ко и са ње го ве тех-

нич ке стра не. За ко но дав ству у ко је је стр па но све и сва шта, што је до-

ве ло до прав не и струч не не си гур но сти. Та квим при сту пом до ве де на је 

у пи та ње пре сти жна срп ска прав на тра ди ци ја, ко ја је из не дри ла ве ли-

ка не прав не ми сли, оне на ли ни ји свет ског угле да, као и вр хун ске прав не 

прак ти ча ре, иза чи јег је ра да оста ла бо га та те о риј ска ана ли за и не ма ње 

ва жна суд ска прак са. Суд ски си стем до дат но је уру шен фор ми ра њем 

тзв. спе ци јал ног су да, ко ји је од ли ка то та ли та ри зма, а не де мо кра ти је 

ко ју смо оче ки ва ли као из лаз. И тај кон цепт ор га ни за ци је суд ске вла сти 

и да ље је на сна зи – по се бан, одн. спе ци јал ни си стем про го на за кри-

вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла и рат них зло чи на. При сут на је 

тен ден ци ја ши ре ња овог си сте ма уме сто ње го вог од у ми ра ња и вра ћа ња 
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про го на у ре до ван кри вич ни по сту пак. При сут на је и тзв. су бјек ти ви за-

ци ја кри вич ног пра ва уно ше њем кри ви це (би пар тит ни си стем) у по јам 

кри вич ног де ла (чл. 14 ст. 1. КЗ) и уно ше њем на ме ре у би ћа ве ли ког 

бро ја кри вич них де ла из КЗ, што код од ре ђе них кри вич них де ла, по-

себ но оних ко ја за за штит ни објект има ју при вре ду, или устав ни по ре-

дак, отва ра до дат не мо гућ но сти за кри вич ни про гон. Ти ме је кри вич но 

за ко но дав ство, у до број ме ри, по ста ло по ли тич ко сред ство ко јим се 

усме ра ва дру штве на ствар ност. По треб на је де таљ на ана ли за от ку да по-

ти чу и ку да во де та кве тен ден ци је. Кри вич ни за ко ни го во ре да ли је др-

жа ва прав на, или са мо иде о ло шка, пар тиј ска, или по ли циј ска тво ре ви на. 

Они у ства ри по твр ђу ју ка ква је оп шта и по ли тич ка кул ту ра од но сног 

дру штва. Нај бит ни је су сред ство сло бо де и огра ни ча ва ња мо ћи др жа ве.

Кри вич ни по сту пак пре тр пео је пот пу не из ме не. До но ше њем За ко-

ни ка о кри вич ном по ступ ку, из 2011, уве ден је тзв. аку за тор ски по сту пак 

из ан гло-сак сон ске тра ди ци је. За што је на пу ште на тра ди ци ја кри вич ног 

по ступ ка из кон ти нен тал ног пра ва, ко ју смо ба шти ни ли ви ше од јед ног 

ве ка? На че ло исти не ни је ви ше основ но обе леж је кри вич ног по ступ ка. 

Исти на ни је при мар ни циљ по ступ ка и под ре ђе на је на че лу рав но прав-

но сти стра на ка, та ко да ће по сту пак за ре зул тат има ти фор мал ну исти ну. 

Ако има мо у ви ду да су стран ке са мо фор мал но рав но прав не, јер иза 

ту жи о ца као стран ке сто ји др жав ни апа рат, а иза окри вље ног са мо ње гов 

бра ни лац, он да се и кон цепт фор мал не исти не до во ди у пи та ње. Ка ко се 

мо же го во ри ти о рав но прав но сти стра на ка ка да јед на од њих /окри-

вље ни/ мо ра, у ис тра зи као фа зи по ступ ка, би ти ис пи та на од дру ге /ту-

жи лац/. Та ко смо од су да и ње го ве до ми нант не уло ге у кри вич ном по-

ступ ку, по себ но због на че ла исти не и уло ге у до ка зном по ступ ку, ко ја је 

део на ше тра ди ци је, сти гли до ре ше ња да је суд све ден на по сма тра ча и 

кон тро ло ра по ступ ка, јер на при мер, по чл. 15 ст. 3 но вог За ко ни ка, суд 

из во ди до ка зе на пред лог стра на ка, а са мо „из у зет но” мо же их сам од-

ре ди ти. Ме ре тај ног над зо ра, ко ји ма оди шу кри вич ни про це сни за ко ни, 

про пи са не су без же ље за по треб ним сте пе ном се лек тив но сти. Мо гу се 

од ре ди ти за кри вич на де ла по бро ја на у чл. 162 За ко ни ка, ме ђу ко ји ма 

су, на при мер, и кри вич на де ла „по зи ва ње на на сил ну про ме ну устав ног 

уре ђе ња”, из чл. 309 КЗ и „при пре ма ње де ла про тив устав ног уре ђе ња и 

без бед но сти Ср би је”, из чл. 320 КЗ. Ако има мо у ви ду да је као об лик 

из вр ше ња кри вич ног де ла из чл. 320 КЗ пред ви ђе но и са мо „до го ва-

ра ње”, он да се на кри вич ну од го вор ност мо гу по зва ти сви они ко ји се „са 

по сто је ћим ста њем” не сла жу – ми сле ћи љу ди, по зва ни да про ми шља ју 

дру штве не то ко ве, ко ји су про мен љи ви, а ни ка ко ко нач ни, да би се шти-

ти ли ме ра ма кри вич ног пра ва. Та ко под тај ни над зор мо гу пот па сти и 
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они ко ји су се „до го ва ра ли”, а у ства ри са мо раз го ва ра ли о по ли тич ким 

те ма ма и но вим гра ни ца ма сло бо де. Два пе сни ка, на при мер, у бо ем-

ском ма ни ру. Не се лек тив но су уве де на са вре ме на тех нич ка сред ства у 

от кри ва њу кри вич них де ла. По ста вља се пи та ње да ли су си му ло ва ни 

по сло ви из чл. 174 но вог За ко ни ка на етич кој рав ни. У суд ни ца ма, укра-

ше ним не при ме ре ним пла ке та ма, пред ми кро фо ни ма и ка ме ра ма, где 

се сни ма и бит но и не бит но, во де се ско ро вир ту ел ни суд ски про це си. 

По сту пак ви ше ни ко не мо же да пра ти, јер за пи сни ке и дру гу гра ђу, у 

пред ме ти ма са хи ља да ма стра ни ца, ви ше ни ко не мо же да чи та. Уло га 

бра ни о ца све де на је на уло гу по сма тра ча. Не знат на је уло га јав но сти у 

кон тро ли суд ских про це са. У јед ном пе ри о ду ва жи ло је и кри вич но де ло 

„Не до зво ље но јав но ко мен та ри са ње суд ских по сту па ка”, из члан 336а КЗ, 

али је, у ме ђу вре ме ну и сре ћом, уки ну то. Под из го во ром за шти те прет-

по став ке не ви но сти и очу ва ња не при стра сно сти су да, тим кри вич ним 

де лом шти ти ла се суд ска власт од би ло ка кве кри ти ке и јав не кон тро ле, 

што по твр ђу је и сам на зив кри вич ног де ла. Суд ска власт не сме оста ти 

не до дир љи ва и ван јав не кон тро ле. Нај пре из раз ло га што је у пи та њу 

власт, ко ја је, ма кар би ла и суд ска, под ло жна ква ре њу. Не ма про сто ра 

ни за ка кву илу зи ју, па је ова бри са на од ред ба би ла ве ли ка сра мо та срп-

ског за ко но дав ства. На сре ћу, крат ко је ва жи ла и ни је оста ви ла тра го ве 

у прак си.

Гра ђан ски по сту пак за слу жу је по себ ну па жњу. Срп ско дру штво ви ше 

ни је за ин те ре со ва но за исти ну. То по твр ђу је и кон цепт За ко на о пар нич-

ном по ступ ку, из 2011, ко јим је, у чл. 7 ст. 2, про пи са но да ће суд раз-

мо три ти са мо чи ње ни це и до ка зе ко је су стран ке пред ло жи ле. На че ло 

из чл. 2, ст. 1, ко је гла си: „Стран ке има ју пра во на за ко ни ту, јед на ку и 

пра вич ну за шти ту сво јих пра ва”, до ве де но је у пи та ње у да љој раз ра ди 

за кон ских ре ше ња. Та ко, на при мер, про кла мо ва но на че ло јед на ко сти 

по ни ште но је од ред бом чл. 193 ЗПП-а ко јим је Ре пу бли ка Ср би ја при-

ви ле го ва на као стран ка, јер се ту жба про тив ње мо же под не ти тек на кон 

не у спе лог мир ног ре ше ња спо ра, одн. про те ка про пи са ног ро ка. На че ло 

јед на ко сти стра на ка, као и пра ви ло audiatur et altera pars, до ве де ни су у 

пи та ње од ред бом чл. 294 За ко на, ко јом је су ду да то овла шће ње да у фа зи 

по ступ ка, ко ја се зо ве Прет ход но ис пи ти ва ње ту жбе, мо же до не ти ре-

ше ње ко јим се ту жба од ба цу је, ако суд утвр ди да по сто ји ко ји од раз ло га 

из тач ке 1. до 7. овог чла на. Ко ли ко је ова ква од ред ба опа сна, јер оста вља 

про стор за зло у по тре бе и суд ску ар би трер ност, нај бо ље се ви ди из тач ке 

7. овог чла на, по ко јој је та ква мо гућ ност да та су ду ако утвр ди да „је ту-

жба не ра зу мљи ва или не пот пу на”. Суд је у при ли ци да при ме ни, као што 

се ви ди, јед ну ши ро ку и ди фу зну од ред бу, под ко ју се мо же под ве сти шта 
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се хо ће, без прет ход ног из ја шње ња стран ка у по ступ ку, или оста вља ња 

до дат ног ро ка за ин те ре со ва ној стран ци. По ред то га, не схва тљи во је да 

За кон пра ви раз ли ку из ме ђу стран ке ко ја је не у ка и оне ко ју за сту па пу-

но моћ ник, одн адво кат, па да у чл. 101 про пи ше да се у пр вом слу ча ју 

стран ци мо ра оста ви ти рок од 8 да на за уре ђе ње под не ска. Ко је је ме-

ри ло за ко но да вац узео за пра вље ње ове раз ли ке мо же мо прет по ста ви ти, 

али је про блем у то ме што су ова квим про пи си ва њем по га же ни ви ши 

прав ни стан дар ди и на че ла. По тре бом за та квим нор ми ра њем раз от-

кри ва се сте пен дру штве не па то ло ги је ко ја је до ве ла до ова квих за кон-

ских ре ше ња. Као и оног из чл. 311 ст. 2 ЗПП-а да се ту жба сма тра по-

ву че ном ако са ро чи шта са глав ну рас пра ву из о ста ну ту жи лац и ту же ни, 

где по сле ди ца из о стан ка, у ства ри, по га ђа са мо ту жи о ца. Ми ро ва ње по-

ступ ка је прав на те ко ви на гра ђан ског пра ва, она ни је слу ча јан ин сти тут, 

јер је жи вот мно го сло же ни ји од „гре шке” због ко је ни сте до шли на ро-

чи ште и ко ја вас мо же ску по ко шта ти, јер је ни сте мо гли пред ви де ти, 

као у слу ча ју ка да сте у свом ро ков ни ку, због ин те лек ту ал не ра се ја но сти 

или ког дру гог не ја сног раз ло га, на кон ис цр пљу ју ће рас пра ве, на при-

мер, да тум сле де ћег ро чи шта по гре шно упи са ли за цео ме сец ка сни је. 

И шта вас у та квом слу ча ју мо же оправ да ти!

И дру ги за ко ни ко је при ме њу ју суд ска и др жав на власт за слу жу ју 

озбиљ не кри ти ке. Ти пи чан је За кон о пла ни ра њу и из град њи, ко ји је ме-

њан ви ше пу та. Сва ка је по ли тич ка струк ту ра, до ла ском на власт, за ми-

шља ла, или је са мо обе ћа ва ла, да ће ре ши ти ле га ли за ци ју бес прав но 

са гра ђе них обје ка та, као бол но пи та ње срп ског дру штва, ко је се овим 

за ко ни ма по себ но тре ти ра ло. До не ти су и не ки по себ ни за ко ни у ци љу 

ре ша ва ња ле га ли за ци је, као, на при мер, За кон о по себ ним усло ви ма за 

упис пра ва сво ји не на објек ти ма без гра ђе вин ске до зво ле, из 2013, као 

по след њи у ни зу, ко ји је по сто је ћој збр ци у овој обла сти при до дао но ва 

ме ста. Оште ће ни су сви, ка ко гра ђа ни ко ји су по што ва ли про пи се при-

ли ком из град ње обје ка та, та ко и они ко ји то ни су чи ни ли, јер им до не ти 

за ко ни не обез бе ђу ју си гур ност да ће про пи са на пра ва би ти оства ре на. 

Но ва суд ска прак са ско ро да не по сто ји. Она суд ска прак са ко ја је 

на сле ђе на из со ци ја ли стич ког пе ри о да, по мно гу че му је пре ва зи ђе на. 

Пра во на прав ду фор мал но је про кла мо ва но, али га, у гра ђан ским 

и дру гим гра на ма пра ва, мо же оства ри ти ко има но вац да пла ти ви со ке 

суд ске и дру ге так се, ко је су из гу би ле сво је по чет но зна че ње и су до ве и 

дру ге др жав не ор га не пре тво ри ле у ква зи про фит не уста но ве. Су до ви и 

дру ги др жав ни ор га ни пре ви со ке так се на пла ћу ју уна пред, ме то дом уце-

не стра на ка и сл. У јед ном упо зо ре њу др жав ног ор га на у ве зи са оба ве-

зом пла ћа ња так се сто ји и сле де ћа но та: „Ме ђу тим, ако не пла ти те 
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так су у оста вље ном ро ку, на пла та так се и опо ме не вр ши се пре уру че ња 

ре ше ња или дру ге ис пра ве”.

Ка кве би за ко не Ср би ја мо ра ла да има! 

Вла да ви на пра ва не пред ста вља вла да ви ну би ло ка квих по зи тив них 

за ко на, не за ви сно од њи хо ве ствар не са др жи не, већ вла да ви ну оно га што 

за ко ни тре ба да бу ду, ако за свој циљ има ју од ре ђе не вред но сти. За ко но-

да вац при до но ше њу за ко на, на во ди Пла тон, мо ра има ти на уму три 

ства ри – ка ко ће др жа ва у ко јој се за ко ни до но се би ти сло бод на, је дин-

стве на и по се до ва ти ум ност. За Спи но зу је нај сло бод ни ја она др жа ва 

чи ји се за ко ни за сни ва ју на здра вом ра зу му. Мон те ски је је у иде ји по-

де ле вла сти ви дио мо гућ ност за до но ше ње пра вед них за ко на. Н. Бо био 

је на гла сио да вла да ви на за ко на сла ви сво ју по бе ду у де мо кра ти ји, јер 

де мо кра ти ја као по ре дак сло бо де омо гу ћа ва да се до не су ум ни за ко ни. 

Ум ни за ко ни тре ба да омо гу ће иде ју пра вед но сти. Та иде ја под ра зу-

ме ва да су за ко ни по сво јој фор ми оп шти и од ре ђе ни, а по сво јој су-

шти ни ис пу ње ни вред но сним са др жа јем. Ово су атри бу ти по зи тив них 

за ко на. При род но пра во је основ њи хо ве ра ци о на ли за ци је и ме ри ло њи-

хо ве ва ља но сти, као од раз зах те ва да за кон ни је са мо оно што јест, већ 

и оно што тре ба да бу де, ка ко би се оства ри ли „прав да” и „пра вич ност” 

као иде а ли пра ва.

Оп штост је ка рак те ри сти ка по зи тив них за ко на. Пла тон је по шао од 

ове од ли ке за ко на, па је сво ју „пр ву нај бо љу вла да ви ну” – вла да ви ну љу-

ди, за ме нио „дру гом нај бо љом вла да ви ном” – вла да ви ном оп штих и не-

при стра сних за ко на. А Ру со је на гла сио да „за кон по сма тра по да ни ка 

као јед ну це ли ну, а рад ње узи ма ап стракт но, ни кад не гле да чо ве ка као 

по је дин ца, ни ти рад њу као по је ди нач ну, кон крет ну рад њу”.

По зи тив ни за ко ни мо ра ју би ти од ре ђе ни. Од ре ђе ност је свој ство до-

брог за ко на и из раз тех нич ке стра не пра ва. Не кад је вла да ло ми шље ње 

да ће прин цип ле га ли те та би ти во ди ља за ко но дав цу да до не се за ко не 

ко је ће сва ки чо век об да рен здра вим ра зу мом ту ма чи ти са мо она ко ка ко 

су на пи са ни, по што ће ра тио ле гис, ја сно и не дво сми сле но, про ис ти ца ти 

из са мих ре чи за ко на. Али ре чи не мо гу би ти пре ци зне као бро је ви. На-

че ло за ко ни то сти под ра зу ме ва да за ко ни не сме ју има ти тзв. блан кет не 

нор ме и нео д ре ђе не, бе зо бал не пој мо ве, ко ји се у прак тич ној при ме ни 

мо гу из вр ну ти и под ре ди ти овим или оним ин те ре си ма. За ко ни мо ра ју 

би ти од ре ђе ни да би се ус по ста ви ла гра ни ца из ме ђу пра ва и не пра ва. А 

то је оно по ље сло бо де ко је по је дин цу оста је на рас по ла га њу, озна че но 

као не при ко сно ве но и не по вре ди во. 

Упра во се у ауто ри тар ном по рет ку, на во ди Ној ман, про ши ру је зна-

че ње оп штих кла у зу ла, ко је по ста ју сред ство за до во ђе ње по зи тив ног 
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пра ва у са гла сност са зах те ви ма вла да ју ћег дру штве ног сло ја, што се 

де си ло у слу ча ју на ци стич ке Не мач ке. Оп ште кла у зу ле омо гу ћа ва ју да 

се вла да ју ћи на зо ри про би ју и та мо где им по зи тив но пра во про ти ву-

ре чи.

Да ли су срп ски за ко ни, они ко ји су до не ти по след њих го ди на, у вре-

ме тзв. ре фор ме си сте ма суд ске вла сти, од ре ђе ни! Ако, на при мер, по-

гле да мо на ше кри вич но за ко но дав ство ни је те шко за кљу чи ти да га ка-

рак те ри ше нео д ре ђе ност би ћа ве ли ког бро ја кри вич них де ла. За до каз 

мо же мо узе ти Кри вич на де ла про тив при вре де, из гла ве XX, као што су 

кри вич но де ло по ре ска ута ја, из чл. 229, ко је је, у ст. 1, нео д ре ђе но упо-

тре бом пој ма „на дру ги на чин”, кри вич но де ло зло у по тре ба у ве зи са 

јав ном на бав ком, из чл. 234а, ко је је, у ст. 1, нео д ре ђе но упо тре бом пој ма 

„дру ге про тив прав не рад ње”, кри вич но де ло про у зро ко ва ње сте ча ја, из 

чл. 235, ко је је, у ст. 1, нео д ре ђе но упо тре бом пој ма „или дру гим рад-

ња ма ко је ни су у скла ду са са ве сним по сло ва њем”, кри вич но де ло оште-

ће ње по ве ри о ца, из чл. 237, ко је је, у ст. 1, нео д ре ђе но упо тре бом пој ма 

„или на дру ги на чин”, кри вич но де ло зло у по тре ба овла шће ња у при-

вре ди, из чл. 238, ко је је, у ст. 1, тач ка 4, нео д ре ђе но упо тре бом пој ма 

„на дру ги на чин”. По ред то га, у би ћа ве ћи не кри вич них де ла из ове гру-

пе уне та је на ме ра као су бјек тив на ка те го ри ја. На ме ра је, као што је већ 

ре че но, од раз су бјек ти ви за ци је кри вич ног пра ва и по моћ но сред ство да 

се кри вич но пра во до ве де у ве зу са зах те ви ма ко ји су из ван пра ва и 

прав де. Ка да се кри вич но де ло не пре по зна је пре ко ње го вих објек тив них 

еле ме на та, тј ње го ве рад ње и по сле ди це, ко ја се са сто ји у про ме ни у 

спољ њем све ту, он да се оно при пи су је учи ни о цу пу тем на ме ре, ко ја се 

из вла чи из ње го вог ра ни јег по на ша ња, су ко ба са вла шћу, по ли тич ких и 

иде о ло шких уве ре ња и сл. У то та ли тар ним дру штви ма та кве тен ден ци је 

има ле су за ре зул тат на пу шта ње прин ци па за ко ни то сти у кри вич ном 

пра ву, са обра зло же њем да прав да има ко рен у „на род ном ду ху”, „иде а лу 

ре во лу ци је” и сл. Кри вич но де ло ни је се пре по зна ва ло, ни ти утвр ђи ва ло 

пре ко ње го вих објек тив них вред но сти, већ пре ко лич но сти учи ни о ца. 

До вољ но је би ло да власт не ко га обе ле жи као не по жељ ног или као не-

при ја те ља и да му пре ко су бјек тив них еле ме на та у би ћу кри вич ног де ла 

под мет не на ме ру, не кад и не при ја тељ ску. 

Кри вич ни за ко ни мо ра ју до сти ћи од ре ђе не стан дар де ако од но сно 

дру штво хо ће да бу де по ре дак сло бо де. За кри вич ну од го вор ност мо ра ју 

би ти од зна ча ја објек тив не чи ње ни це, ко је се пре по зна ју пре ко про ме на 

у ствар но сти, а не би ло ка квих су бјек тив них про јек ци ја, ко је кри вич но 

пра во пре тва ра ју у ин стру мент про го на. Опи сом би ћа кри вич них де ла 

тре ба ус по ста ви ти ме ха ни зам прав них га ран ци ја од са мо во ље и ар би-
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трер но сти. Не ја сне, ди фу зне и ши ро ке од ред бе оста вља ју про стор да се 

у прак си при ме не у скла ду са ин те ре си ма по себ них гру па, њи хо вих при-

вре ме них, се бич них и тре нут них же ља и стра сти. 

По зи тив ни за ко ни мо ра ју од го во ри ти и од ре ђе ној са др жи ни. Ово 

пи та ње тре ба са гле да ти у кон тек сту вред но сти ко ји ма јед но дру штво 

тре ба да те жи, у чи јем се сре ди шту мо ра на ћи си стем људ ских пра ва и 

сло бо да. Про све ће ни на ро ди свој вред но сни си стем за сно ва ли су на људ-

ским пра ви ма. По чев од Фран цу ске ре во лу ци је, ко ја је људ ска пра ва 

про гла си ла за „све та”, пре ко кон цеп та људ ских пра ва у си сте му УН, на-

кон што се ци ви ли зо ва ни свет су о чио са по сле ди ца ма II свет ског ра та, 

про пи са ни су стан дар ди њи хо ве за шти те, до но ше њем број них до ку ме-

на та о људ ским пра ви ма у фор ми ре зо лу ци ја, де кла ра ци ја, кон вен ци ја. 

Од за ко на се зах те ва да оси гу ра ју вред но сти као што су сло бо де и 

пра ва чо ве ка, тј. ус по ста ве гра ни це из ме ђу сло бо де и не сло бо де. За ко ни 

мо ра ју да ис пу не од ре ђе на свој ства. Те о ри ја за ко ни то сти као вла да ви не 

пра ва, раз ви је на код ен гле ских кон сти ту ци о на ли ста, по ди гла је за ко ни-

тост на ни во ху ма ни стич ког прин ци па и ис пу ни ла га је сло бо дом као 

вред но сном ка те го ри јом. Ти ме је пре вла да но зна че ње пој ма за ко ни то-

сти у сми слу хи је рар хи је прав них ака та и њи хо ве ме ђу соб не са гла сно сти 

(фор мал на за ко ни тост), одн. са гла сно сти пред у зе тих рад њи од стра не 

др жав них ор га на са оп штим прав ним ак ти ма (ма те ри јал на за ко ни тост). 

По та квом схва та њу за ко ни то сти ни је до вољ но да за кон ис пу ња ва фор му 

за ко на, одн. да је до нет од стра не ле гал не вла сти и про гла шен за за кон 

у од го ва ра ју ћој про це ду ри, већ је акт ко ји за циљ има од ре ђе не вред но-

сти, као што су људ ска пра ва, у чи је име огра ни ча ва моћ оних ко ји вла-

да ју и шти ти сло бо ду.

Ка кви су срп ски за ко ни у по гле ду овог пи та ња. Ако, опет, по гле да мо 

кри вич но за ко но дав ство, од ко га нај ви ше за ви си сло бо да, мо же се за-

кљу чи ти да оно шти ти и не ке про мен љи ве вред но сти ко је сло бо ди мо-

ра ју би ти под ре ђе не. Спор на су кри вич на де ла „на пад на устав но уре-

ђе ње”, из чл. 308 КЗ, „по зи ва ње на на сил ну про ме ну устав ног уре ђе ња”, 

из чл. 309 КЗ, „удру жи ва ње ра ди про тив у став не де лат но сти”, из чл. 319 

КЗ и „при пре ма ње кри вич них де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но-

сти Ср би је”, из чл. 320 КЗ. За шти та „устав ног уре ђе ња” спор на је због 

то га што је сло бо да ми шље ња за ин те ре со ва на упра во за дру штве на пи-

та ња. Нај ви ше за то че ни ка са ве сти би ло је због ове за ни мљи ве и „опа сне” 

те ме. Дру штве ни од но си ни су ко нач но уре ђе ни. Ка да би ову за људ ски 

дух за ни мљи ву, а са мим тим про мен љи ву и про ла зну вред ност, шти ти ли 

ме ра ма кри вич ног пра ва, не ги ра ли би пра во на от пор и по бу ну про тив 

вла сти ко ја је узур пи ра ла при род на пра ва чо ве ка. Да ни је пра ва на от пор 
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и по бу ну при ча о људ ским пра ви ма би ла би пра зна. Дру гим ре чи ма, од-

ред бе о за шти ти устав ног по рет ка мо гли би ис ко ри сти ти узур па то ри 

де мо крат ских сло бо да про тив оних ко ји би же ле ли да по но во ус по ста ве 

де мо кра ти ју као по ли тич ки по ре дак сло бо де. И ка да шти ти до бра др-

жа ве ко ја се ја вља ју као објек тив не и мер љи ве вред но сти (ста нов ни штво, 

те ри то ри ја, ма те ри јал на до бра) кри вич ни за ко ни мо ра ју има ти сна жне 

фор мал не га ран ци је, да се по је дин цу од стра не вла сти не би под мет ну ла 

зло у по тре ба сло бо де. Кри вич ни за ко ник ни на овом ме сту ни је пре ци-

зан. Оста ли су, на при мер, прав но нео д ре ђе ни пој мо ви „без бед ност” и 

„си ла”, та ко да под ове тер ми не сва ко мо же стр па ти шта же ли. Од ре ђе ни 

об ли ци ма ни фе сто ва ња си ле у по ли тич кој бор би ствар су до стиг ну тих 

сло бо да и пра ва, па је оста ло нео д ре ђе но ка да се др жа ва мо же по зва ти 

на без бед ност, одн. ка да се на си ље ја вља као ди рек тан на ста вак од ре ђе-

ног по ли тич ког ми шље ња. Кри вич ни за ко ник ни јед ном сво јом од ред бом 

не до при но си пра вил ном раз ре ше њу тзв. па ра док са то ле ран ци је. На про-

тив, ин кри ми на ци јом при прем них рад њи у чл. 320 КЗ, а јед на од њих је 

„до го ва ра ње”, ство ре не су до дат не мо гућ но сти да се по је дин цу под мет не 

зло у по тре ба сло бо де.

За шти та др жа ве ну жна је ка ко због чи ње ни це да др жа ва као уре ђе на 

прав на це ли на тре ба да ужи ва прав ну за шти ту, та ко и због ње не уло ге у 

за шти ти људ ских пра ва. Ме ђу тим, про блем је где су гра ни це те за шти те? 

Кри вич ни за ко ник мо же по ста ти ин стру мент сло бо де тек ка да на пла ну 

де лик та про тив др жа ве оси гу ра при род на пра ва чо ве ка, ме ђу њи ма и 

сло бо ду ми шље ња, а под од ре ђе ним усло ви ма оси гу ра и за шти ту др-

жа ве, у сми слу ње ног оп ста на ка. Кри вич ни за ко ник Ср би је ни је, на жа-

лост, ре пре зен та ти ван на овом пи та њу. А до стиг ну ти стан дар ди вла да-

ви не пра ва са гле да ва ју се упра во кроз си стем вред но сти ко је кри вич но 

за ко но дав ство има за свој циљ. 

III

Срп ско дру штво мо ра ве ро ва ти у иде ју вла да ви не пра ва. И те жи ти 

ње ном оства ре њу. Мо ра се на пра ви ти су штин ски, а не са мо фор мал ни, 

дис кон ти ну и тет са на сле ђе ним вред но сти ма со ци ја ли стич ког по ли тич-

ко-прав ног си сте ма. Ко му ни сти су ле ги ти ми тет сво је вла да ви не из вла-

чи ли из со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, а свој иде о ло шки свет гра ди ли и 

бра ни ли пре ко прав ног на че ла ре во лу ци о нар не за ко ни то сти и та ко 

усме ра ва ли и кон тро ли са ли дру штве ну ствар ност. Ср би ји је по треб но 

но во на че ло. Оно је у вред но сном си сте му људ ских пра ва. Ле ги ти ми тет 

сва ке вла сти мо ра се це ни ти у од но су на стан дар де про пи са но сти и за-
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шти те људ ских пра ва у прак си. Ср би ја мо ра по ста ти отво ре но, сло бод но, 

ци вил но дру штво, осло бо ђе но сте га ми то ва, три ба ли зма, ви шка епи ке, 

ко лек тив них лу та ња и за блу да. Ср би ја мо ра про на ћи ин ди ви ду ал но на-

че ло. 

Ве ли ку уло гу на пу ту из град ње сло бод ног и отво ре ног дру штва има 

суд ска власт. Суд ска власт мо ра би ти та ко ре фор ми са на да сво јим зна-

че њем и де ло ва њем те жи иде а лу Прав де, као соп стве ној вр ли ни. Суд ска 

власт би ће на том пу ту, ако оста не не за ви сна у од но су на за ко но дав ну и 

из вр шну власт, а под кон тро лом јав но сти. Суд ска власт ће на та квим 

прет по став ка ма би ти спо соб на да у те жњи пре ма прав ди при ме њу је, 

по ред по зи тив них за ко на, си стем при род ног пра ва. И да ве ру је да је у 

пи та њу вред ност ко ја је од раз људ ске су шти не и као та ква не про ла зна, 

за раз ли ку од људ ских, по зи тив них за ко на, ко ји, ма ко ли ко би ли пра-

вед ни, но се у се би ма кар дио мо ћи оних ко ји вр ше власт, ко ји су их до-

не ли и од ре ди ли им ва жност. Не про ла зна вред ност при род ног пра ва 

са др жа на је у чи ње ни ци да је ста ри је од др жа ве (Ци це рон), да не на ре-

ђу је, већ учи шта тре ба чи ни ти (Лок), и да ука зу је на мо рал ни ква ли тет 

од ре ђе не де лат но сти (Гро ци јус), па се као та кво, у по себ ним слу ча је-

ви ма, мо ра узе ти као ко рек тив по зи тив ног. Оно је то пра во ко је узи ма 

лик „ум ног пра ва”.

По Хоб су при род ни за ко ни не мо ра ју би ти об ја вље ни, а са др жа ни су 

у из ре ци – „Не чи ни дру ги ма што сма траш не ра зум ним да дру ги те би 

чи ни”. Сто га, „су ди ја тре ба да по ђе од прет по став ке да је на ме ра за ко но-

дав че ва пра вич ност и да у слу ча је ви ма кад реч за ко на не овла шћу је пот-

пу но на до но ше ње ра зум не пре су де, да за кон до пу ни при род ним пра-

вом”. „Пра вед но” се, увек, не са сто ји у за ко ни том, осим у слу ча је ви ма 

ка да се „пра вед ност” и „за ко ни тост” слу чај но по кла па ју, па је, по Ари-

сто те лу, по тре бан до дат ни зах тев ко ји се са сто ји „у на чи ну на ко ји се 

за ко ни тост спро во ди”, од но сно у „пра вич ном”, ко је се мо ра ја ви ти као 

ко рек ци ја по зи тив ног за ко на. 

Во ља за ко но дав ца ни је је ди ни из вор пра вед но сти. Због то га се не 

сме узе ти, ка ко сма тра ју прав ни по зи ти ви сти, да је сва ки ва же ћи за кон, 

чи ја се при ме на обез бе ђу је др жав ном при ну дом (might is right), пра ви-

чан по се би, јер је, на вод но, до нет од стра не ле гал не вла сти и у од го ва-

ра ју ћој про це ду ри. Мо ра се, у ства ри, по ста ви ти са свим дру го пи та ње, 

оно ко је се ти че вред но сти и прак тич не оствар љи во сти ци ље ва ко је за-

ко ни но се, јер се, као што је ре че но, за ко ни то и пра вед но увек не по кла-

па ју.. За то је по треб но, ка ко твр де при ста ли це иде је при род ног пра ва, 

ве ро ва ти у вред но сти ко је по сто је не за ви сно од фор мал ног ре гу ли са ња 

и ко је су од раз људ ске су шти не и као та кве уни вер зал не, да би се у те-
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жњи пре ма прав ди ја ви ле као ме ри ло ис прав но сти по зи тив них за ко на, 

ко ји мо гу би ти из раз не чи је во ље или са мо во ље.

Рад брух у по и ма њу од но са из ме ђу по зи тив ног и при род ног пра ва 

за па жа да др жа ву за ње но по зи тив но пра во ве зу је над по зи тив но, при-

род но пра во и да је пра во са мо оно што те жи да бу де прав да. Рад брух 

слу ча је ве су ко ба по зи тив ног и при род ног пра ва ре ша ва сле де ћом фор-

му лом: „су коб из ме ћу прав де и прав не си гур но сти мо гао би се ре ши ти 

на тај на чин да по зи тив но пра во, ко је обез бе ђу је про пис и моћ, има 

пред ност и он да ка да је са др жин ски не пра вед но и не свр сис ход но, осим 

у слу ча ју ка да по зи тив ни за кон у то ли ко не под но шљи вој ме ри про тив-

ре чи прав ди да за кон као не ис прав но пра во мо ра од сту пи ти пред прав-

дом”.

Иде ја вла да ви не пра ва у пот пу но сти је из ра зи ла иде ју при род ног 

пра ва. 

Суд ска власт мо ра би ти ре фор ми са на да би да ла од лу чу ју ћи до при-

нос из град њи дру штва ко је те жи вла да ви ни пр ва. Су ди је као но си о ци 

суд ске вла сти мо ра ју при хва ти ти дух и вред но сти при род ног пра ва и 

фи ло зо фи ју ин ди ви ду а ли зма. То не зна чи да има ју пра во на ар би трер-

ност, јер би то во ди ло са мо во љи. По треб но је да иде ал прав де ста ве ис-

пред свих дру гих иде а ла. То је и сми сао пре сти жне дру штве не функ ци је 

ко ју вр ше. Ве ро ва њем у та кве вред но сти од го во ри ће оба ве за ма ко је дру-

штво од њих зах те ва.

Али сав те рет по сла ни је на суд ској вла сти. Ре фор му суд ске вла сти 

мо ра пра ти ти ре фор ма дру штва. Без те ре фор ме, ре фор ма суд ске вла-

сти ни је мо гу ћа. Суд ска власт при ме њу је за ко не ко је до но си за ко но-

дав на власт. А ти за ко ни мо ра ју би ти сло бод ни и мо дер ни. Што зна чи да 

дру штво мо ра из гра ди ти прет по став ке на ко ји ма ће по чи ва ти мо де ран 

си стем суд ске вла сти. Оне се са сто је у но вом кул тур ном обра сцу срп ског 

дру штва, ко је ће осло бо ђе но од иде о ло шких и дру гих сте га и пред ра-

су да, про на ћи свој но ви на ци о нал ни, по ли тич ки и кул тур ни иден ти тет, 

у чи јем је сре ди шту ве ли чан стве на згра да људ ских пра ва. 
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АДВО КАТ СКА ТАЈ НА КАО ТЕ МЕЉ НО 

И ВЕЧ НО НА ЧЕ ЛО ПРО ФЕ СИ ЈЕ

Сажетак

Адво кат ска тај на је би ла и оста ла пред мет број них по ле ми ка. Ис ку ства фран цу ске 

ре во лу ци је, СССР-а, зе ма ља не ка да шњег ис точ ног бло ка и дру га ука зу ју да су у 

исто ри ји по сто ја ли пе ри о ди ка да је адво ка ту ра де ло ва ла без по што ва ња те мељ ног 

на че ла чу ва ња про фе си о нал не, адво кат ске тај не. Број ни ме ђу на род ни и до ма ћи 

ак ти ин си сти ра ју на адво кат ској тај ни као пред у сло ву за ба вље ње овом про фе си јом. 

Она не пред ста вља у су шти ни пра во, већ оба ве зу за адво ка та, јер пра ва ко ја од го-

ва ра ју тој оба ве зи са мо учвр шћу ју по ло жај адво ка та, али у ин те ре су кли јен та. Адво-

кат ска тај на је оп шта, ап со лут на и вре мен ски нео гра ни че на. Она је под јед на ко 

зна чај на у свим вр ста ма по сту па ка и прав них рад њи ко је адво ка ти пред у зи ма ју. 

Да нас се адво кат ска тај на опет до во ди у пи та ње и ре ла ти ви зу је уз из го вор да се од 

ње мо же од сту пи ти ка да је то у јав ном ин те ре су, а ра зна со фи сти ци ра на сред ства 

тон ског сни ма ња и при слу шки ва ња пред ста вља ју ре ал ну опа сност за ин ти му и при-

ват ност лич но сти, па са мим тим и за чу ва ње адво кат ске тај не, чак и у дру штви ма 

ко ја се бе сма тра ју де мо крат ским. 

Кључ не ре чи: адво кат ска тај на, адво ка ту ра, адво кат, др жа ва, де мо кра ти ја, при ват-

ност

1. Адво кат ска тај на и оспо ра ва ња

Адво кат ска тај на је спе ци фич на за од нос ко ји по ве зу је адво ка та и 

кли јен та и ни је у јав но сти до вољ но схва ће на као је дан од нео п ход них 

пред у сло ва за шти те пра ва гра ђа на у де мо крат ском дру штву. Ње но спо-

ми ња ње код мно гих иза зи ва не ра зу ме ва ње, не го до ва ње, па и гнев пре ма 

адво кат ској про фе си ји, као да се ра ди о прав ном до бру ко је ко ри сти 

адво ка ту, уме сто да бу де схва ће на као те ко ви на де мо крат ског дру штва 

у ин те ре су гра ђа на у по ступ ци ма пред су дом у ко ји ма се по ја вљу ју као 
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окри вље ни, оште ће ни, стран ке у пар нич ном по ступ ку или у би ло ко јој 

дру гој про це сној уло зи.

Ко ре ни овог не спо ра зу ма су ду бо ки и се жу до са ме су шти не па ла-

нач ког ду ха ко ји је од лич но опи сао Ра до мир Кон стан ти но вић у свом 

де лу „Фи ло зо фи ја па лан ке”1 на пи сав ши да дух па лан ке „Ис по ве да ре ли-

ги ју за тво ре но сти”. У том све ту по је ди нац не мо же да чу ва као тај ну 

би ло ко ји по да так о се би ако сре ди на про це ни, оправ да но или не, да би 

то мо гло да јој шко ди, док су ње го ви углед, част, при ват ност или дру ги 

ин те ре си у дру гом пла ну. Ја сно је да су се мно ге то та ли тар не иде о ло ги је 

у прак си осла ња ле на па ла нач ки дух ве ћи не ка ко би лак ше на мет ну ле 

сво је ме то де упра вља ња др жа вом. На дру ги на чин ре че но, то та ли тар на 

дру штва су би ла су бли ма ци ја па ла нач ког ду ха оде ве на у ру хо иде о ло-

ги је.

За ни мљи во је пи та ње из ко јих раз ло га у јав но сти ни је спор но да ле-

кар и све ште ник мо гу, по да так ко ји им је по ве рио па ци јент или вер ник 

да чу ва ју као тај ну, док се то че сто оспо ра ва адво ка ту. Јав ност че сто има 

пред ста ву, до ду ше са свим оправ да но, да су ле кар ски и све ште нич ки по-

зив ху ма ни. Ме ђу тим, о адво ка ти ма a pri o ri по сто ји не га тив но ми шље ње. 

Ово без сум ње из раз ло га што у све сти мно гих по је ди на ца, ле кар и све-

ште ник пру жа ју по моћ, не шко де ћи дру штву, док адво кат по ма жу ћи 

кли јен ту, исто вре ме но де лу је про тив ин те ре са др жа ве. Про тив те пред-

ра су де се тре ба бо ри ти и у том сми слу ће мо ни же из не ти на ше ста во ве.

У мо дер ном дру штву ко је све ви ше ка рак те ри шу ну кле ар на по ро-

ди ца, пра во сва ког по је дин ца на ин ти му, ис ти ца ње лич них по тре ба и 

осо би на, адво кат ска тај на до би ја на зна ча ју.

Зна чај но је ре ћи да адво кат ска тај на ни је пра во ко је су се би адво-

ка ти при гра би ли да би се на не ча стан на чин ба ви ли сво јом про фе си јом. 

Адво кат ску тај ну тре ба ис кљу чи во раз у ме ти као њи хо ву основ ну про фе-

си о нал ну оба ве зу. И ако њу пра ти не ко пра во, оно је са мо у функ ци ји 

успе шни јег чу ва ња адво кат ске тај не, да кле ни је ко ре лат оба ве зе као што 

би то би ло у уго вор ном пра ву.

За кон о адво ка ту ри2 оба ве зу је адво ка та да чу ва као про фе си о нал ну 

тај ну све што му је стран ка по ве ри ла или што је сам са знао у то ку за сту-

па ња. Ста тут Адво кат ске ко мо ре Ср би је3, по вре ду ду жно сти чу ва ња 

адво кат ске тај не ква ли фи ку је као те жу по вре ду ду жно сти адво ка та. Ко-

1 Ра до мир Кон стан ти но вић, Фи ло зо фи ја па лан ке, ча со пис „Тре ћи про грам”, Бе о-

град, 1969.
2 За кон о адво ка ту ри („Слу жбе ни гла сник РС”, 31/2011).
3 Ста тут Адво кат ске ко мо ре Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”), 85/2011).
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декс про фе си о нал не ети ке адво ка та4, де таљ ни је раз ра ђу је пред мет тај не, 

ње но чу ва ње и от кри ва ње. Ко декс про фе си о нал не ети ке адво ка та Европ-

ске уни је5, са др жи од ред бе о по вер љи во сти и у ње му у по гла вљу о оп-

штим на че ли ма сто ји, из ме ђу оста лог, и сле де ће: „За адво ка та је бит но 

да му стран ке по ве ра ва ју по дат ке ко је не би ре кле дру ги ма, а да адво кат 

при ма та кве ин фор ма ци је на осно ву од но са по ве ре ња. Без си гур но сти о 

по сто ја њу по вер љи во сти не мо же би ти ни по ве ре ња. По вер љи вост је сто-

га при мар но и основ но пра во и ду жност адво ка та”. Пре по ру ка Ко ми те та 

ми ни ста ра Са ве та Евро пе ко ја се од но си на сло бо ду оба вља ња адво кат-

ске про фе си је6, пред ви ђа за адво ка те, из ме ђу оста лог, мо гућ ност да ли ца 

ко ја су ли ше на сло бо де на са мо по са ве ту ју, али и пред у зи ма ње свих нео-

п ход них ме ра да се обез бе ди по што ва ње по вер љи во сти по да та ка ко ји су 

раз ме ње ни из ме ђу адво ка та и кли јен та. Је дан од основ них прин ци па 

ОУН о уло зи адво ка та7, је и да су „Вла де ду жне да при зна ју и по шту ју 

по вер љи вост свих ко му ни ка ци ја и кон сул та ци ја из ме ђу адво ка та и њи-

хо вих кли је на та, у окви ру њи хо вог про фе си о нал ног од но са”. Ме ђу на-

род на кон вен ци ја о за шти ти пра ва од бра не8, пред ви ђа да „Ни јед на окол-

ност не би мо гла оправ да ти чи ње ни цу да окри вље ни не мо же сло бод но 

и тај но да ко му ни ци ра са сво јим адво ка том, у сва ком тре нут ку, то ком 

ис тра ге и су ђе ња”.

Нај јед но став ни је ре че но, адво кат ска тај на пред ста вља озбиљ ну га-

ран ци ју за кли јен та, ка ко се овај ни ка да не би по ка јао што је свој слу чај 

по ве рио адво ка ту.

2. По сто је ли гра ни це адво кат ске тај не?

По сто је ли не ке по ста вље не гра ни це у чу ва њу адво кат ске тај не? Не 

по сто је. Она је оп шта, ап со лут на и вре мен ски нео гра ни че на, та ко да 

4 Ко декс про фе си о нал не ети ке адво ка та („Слу жбе ни гла сник РС” 27/2012).
5 Усво јен на пле нар ној сед ни ци Са ве та адво кат ских ко мо ра Европ ске уни је (CCBE) 

28. 10. 1988. го ди не, а до пу њен на пле нар ним сед ни ца ма одр жа ним 28. 10. 1998. го ди не, 

6. 10. 2002. го ди не и 19. 05. 2006. го ди не.
6 Пре по ру ка Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе од 25. 10. 2000. го ди не под на зи-

вом Сло бо да оба вља ња адво кат ске про фе си је.
7 Усво је ни на Осмом кон гре су Ује ди ње них на ци ја о пре вен ци ји кри ми на ла и по-

сту па њу пре ма учи ни о ци ма кри вич них де ла, одр жа ном од 27. ав гу ста до 7. сеп тем бра 

1990. го ди не у Ха ва ни, Ку ба.
8 Ме ђу на род на кон вен ци ја о за шти ти пра ва од бра не, до не та и де по но ва на у Адво-

кат ској ко мо ри Па ри за 26. 06. 1987. го ди не, ко јој је Са вез ре пу блич ких и по кра јин ских 

адво кат ских ко мо ра Ју го сла ви је, као прав ни прет ход ник Адво кат ске ко мо ре Ср би је, 

при сту пио у Но вом Са ду 25. 03. 1995. го дине.
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ва жи чак и за адво ка те ко ји су пре ста ли да се ба ве адво ка ту ром, а ти чу 

се пред ме та у ко ји ма су ра ни је за сту па ли.

Чак и за не при ја вљи ва ње кри вич ног де ла за ко је се по за ко ну мо же 

из ре ћи за твор од три де сет до че тр де сет го ди на и учи ни о ца, пре ма чл. 

332., ста ву 4. КЗ РС9 не од го ва ра ју, по ред оста лих, бра ни лац, ле кар и 

вер ски ис по вед ник учи ни о ца. Да кле, пра вом чу ва ња про фе си о нал не тај-

не су за шти ће ни адво ка ти, ле ка ри и све ште ни ци. 

3. Адво кат ска тај на са аспек та кри вич ног 

по ступ ка (ca sus con sci en ti ae)

Нај те же пи та ње за про фе си о нал ну са вест адво ка та се по ста вља ка да 

он зна да је кли јент крив и то не ис ти че на су ђе њу, већ ње го ву од го вор-

ност не ги ра. То је тзв. ca sus con sci en ti ae, ди ле ма пред ко ју је че сто по-

ста вљен адво кат, да кле су коб из ме ђу вер но сти исти ни и ода но сти 

стран ци. Од би ја њем да се да са вет или бра ни кли јент, ова ди ле ма мо же 

да се раз ре ши та ко да тај на оста не нео т кри ве на, али да кли јент оста не 

без адво ка та.10

4. Адво кат ска тај на у дру гим по ступ ци ма

Ни је адво кат ве зан про фе си о нал ном тај ном са мо у кри вич ном по-

ступ ку. Он исту оба ве зу има и ка да за сту па стран ке у гра ђан ском и 

управ ном по ступ ку или пред у зи ма дру ге прав не рад ње. Кли јент ко ме је 

9 Кри вич ни за ко ник РС („Слу жбе ни гла сник РС” бр. 85/2005,88/2005,107/2005,72/

2009,111/2009,121/2012.
10 10 О ово ме ви ше др Иво По ли тео, О адво кат ској тај ни, Ју го сло вен ска адво ка-

ту ра бр. 3/54, стр. 13.

„Јед на ко рје ша ва тај сва ка ко те шки про блем, мо жда нај те жи пред ко ји уоп ће адво-

кат мо же би ти по ста вљен, и Хенри Роберт, је дан од нај бо љих фран цу ских адво ка та и 

прав них пи са ца, а чи ни се да још ни тко ни је на шао дру ги бо љи из лаз. И та ко је тај из лаз 

као је ди ни по стао за пра во из лаз за ну жду, а као сва ки из лаз за ну жду, у ње му – кад га се 

мо ра упо тре би ти – до ла зи до гу жве у ко јој се не мо же из бје ћи да ипак не ко на стра да. У 

кон крет но ме слу ча ју, нај вје ро јат ни је ће ко нач но на стра да ти оп ту же ни, а бу ду ћи ствар но 

кри вац (јер је адво ка ту под ви дом тај не при знао крив њу), он да и за слу же но. Јер, ако бу де 

и сва ки даљ њи бра ни тељ оп ту же но га по сту пао као онај пр ви, или ће остат оп ту же ни без 

адво ка та, од но сно онај ко ји му бу де ко нач но до ди је љен мо рат ће при гу ши ти сво ју са вјест 

и бо ри ти се про тив исти не, или пак, по ко ра ва ју ћи се и са вје сти и за ко ну, до при ни јет ће 

да оп ту же ни бу де евен ту ал но и нај те же ка жњен. Хенри Роберт се тје ши ти ме да ће оп-

ту же ни, по у чен ис ку ством ко је је до жи вио с пр вим бра ни те љем, на ред но ме бра ни те љу 

за та ји ти свој зло чин и та ко му омо гу ћи ти да га, без гри жње са вје сти, бра ни на те ме љу 

до ка за них објек тив них чи ње ни ца”.
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дру штво при зна ло пра во на ин ти му и при ват ност, исто вре ме но по ла же 

и пра во на то да по сле по се те адво ка ту, сре ди на у ко јој жи ви ни шта не 

са зна од оно га што му је по ве рио. Са свим је при род но да чо век не же ли 

да љу ди ко ји га окру жу ју са зна ју, на при мер, да је ње го во пред у зе ће пред 

сте ча јем, да је на пра вио гру бу про фе си о нал ну гре шку, да га бан ка ту жи 

због не из ми ре ног кре ди та, да има про бле ме у бра ку, да је на сле дио ве-

ли ку имо ви ну, да је до био спор ве ли ке вред но сти итд...

Чо век оправ да но же ли да ње го ва ин ти ма и при ват ност оста ну да ле ко 

од очи ју и уши јав но сти, ка ко ње го ве сла бо сти или гре шке, та ко и ус пе си 

и ин те ре си, јер би њи хо во са оп шта ва ње мо гло код ње га да иза зо ве осе-

ћа ње сти да или стра ха, да га из ло жи под сме ху, за ви сти или чак до ве де 

у си ту а ци ју да бу де и фи зич ки угро жен.

5. Че му адво кат ска тај на?

Ако је дру штво при зна ло адво ка ту ру као про фе си ју ко ја пру жа 

прав ну по моћ фи зич ким и прав ним ли ци ма, он да се по ста вља да ље пи-

та ње че му слу жи и ко ме ко ри сти адво кат ска тај на, јер се мо же на пр ви 

по глед за ми сли ти адво кат ко ји са ве ту је и за сту па, али са мо он да и ако 

је кли јент бес пре кор но чист, по штен и мо ра лан, па има по тре бу да бу де 

по са ве то ван. Про блем је у то ме што чо век ни је без гре шан и што би уки-

да ње пра ва на адво кат ску по моћ мно ге љу де оста ви ло без прав не за-

шти те. Та ко ђе, ни су рет ки они ко ји без сво је кри ви це бу ду уву че ни у 

спо ро ве ко је ни су же ле ли, али увек по сто ји дру га стра на ко ја је не при-

ја тељ ски рас по ло же на и су бјек тив но их до жи вља ва као про тив ни ке. По-

ста вља се и пи та ње, а исто вре ме но и про блем, ко би био тај вр хов ни 

су ди ја ко ји би дао без при зив ну оце ну о не чи јим мо рал ним ква ли те ти ма. 

Шта би без по мо ћи адво ка та оста ло од јед на ко сти пред за ко ном ко ју 

при зна је ве ћи на уста ва у све ту?

Ако смо са да ста ли на ста но ви ште да сва ки гра ђа нин, ма ка кав био, 

има пра во на адво ка та, за што би овај био ду жан да чу ва као тај ну све 

оно што би мо гло да ште ти угле ду и ин те ре си ма ње го вог кли јен та? Од-

го вор је јед но ста ван. За то што би у су прот ном по сто ја ње адво ка ту ре 

би ло бе сми сле но, јер ни ко не би хтео да по ве ри ре ша ва ње свог про бле ма 

адво ка ту. А упра во је адво кат тај ко ји по сле раз го во ра са стран ком и на-

кон што је ис пи тао до нај сит ни јих де та ља све окол но сти ње ног слу ча ја, 

да је са вет. Не ма да кле са ве та као ко ра ка ко ји прет хо ди за сту па њу без 

по вер љи вог раз го во ра, а ово га не ма без оба ве зе за адво ка та да чу ва про-

фе си о нал ну тај ну.
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Мо ра мо да кле да по ђе мо од пре ми се да чо век ни је са вр ше но би ће, 

те да му се због то га не мо же оспо ри ти пра во на ужи ва ње прав не за-

шти те. Упра во су то та ли тар на дру штва ис ти ца ла не по гре ши вост чо ве ка 

као основ ну вр ли ну и са мо та квог ве ли ча ла, при че му се ра ди ло о чи стој 

иде о ло шкој ап страк ци ји, ли ше ној сва ког уте ме ље ња у ре ал ном жи во ту.

Че сто окри вље ни и пре не го што кри ви ца бу де до ка за на, има про тив 

се бе по ли ци ју, ту жи ла штво, сре ди ну ко ја је не рас по ло же на пре ма ње му, 

по ро ди цу и при ја те ље ко ји по чи њу у ње га да сум ња ју. Ту је и суд да из-

рек не ка зну ако се кри ви ца до ка же, а и за твор у ко ме ће про ве сти ду жи 

или кра ћи део жи во та. Др жав на ма ши не ри ја, не про све ће на сре ди на и 

ме ди ји ства ра ју огро ман при ти сак ко ји мо же че сто да за ма гли су шти ну, 

а то је да оп ту же ни ни је уоп ште крив или ни је у тој ме ри да би био под 

те шким при ти ском оди ју ма јав но сти. А по ве ри ти свој грех џе ла ту из-

ла же гре шни ка опа сно сти да бу де стро жи је ка жњен не го што за слу жу је. 

И Хе гел је ре као да др жа ва ло ми и цвет ако јој сто ји на пу ту.

Адво ка ту је пру же на мо гућ ност да ко ри сти за кон ска овла шће ња 

ка ко би бра нио кли јен та. То је пр ви услов за оба вља ње адво кат ске про-

фе си је ко ју ве ћи на не оспо ра ва. Али ка ко успе шно за сту па ти не чи је ин-

те ре се ако од нос адво ка та и кли јен та ни је по вер љив? Те шко или ни ка ко.

Упра во да би се спре чи ле зло у по тре бе од стра не др жа ве и ње ног 

пра во су ђа ко је по себ но ка рак те ри шу то та ли тар на и де спот ска дру штва 

у ам би јен ту иде о ло шког, вер ског или дру гог фа на ти зма, уво ђе њем адво-

ка та у по ступ ке гра ђа ни су до би ли мо гућ ност да бу ду рав но прав ни ји у 

од но су на ислед не и пра во суд не ор га не. Ја сно је он да да адво ка ти не 

сме ју да де нун ци ра ју сво је стран ке, јер оне, на при мер, оста ју су ве ре не 

у пра ву да од лу че да ли ће при зна ти кри вич но де ло или не, уко ли ко су 

га за и ста и из вр ши ле. Не при род но је оче ки ва ње да љу ди са ми се бе ода-

ју. От кри ва њем кри вич них де ла ба ве се по ли ци ја, а њи хо вим про це су и-

ра њем ту жи ла штво и суд.

Сва ко дру го ре ше ње би зна чи ло пре ћут но оза ко ње ње при зна ња кри-

ви це под не ком вр стом при ти ска, па и тор ту ром. А власт те шко одо ле ва 

ис ку ше њу да по ста не ап со лут на та мо где за то не ма пре пре ка.

Ко нач но, не тре ба иде а ли зо ва ти ни јед но ре ше ње. Прин цип чу ва ња 

адво кат ске тај не је уве ден пре све га због то га да би адво кат ска про фе-

си ја да ла пун до при нос раз ви ја њу де мо крат ских од но са. Ја ча њем адво-

ка ту ре ја ча и углед пра во су ђа у очи ма гра ђа на, па је са мим тим и ње гов 

ауто ри тет ве ћи. Прин ци пи се уво де тек на кон што се до бро про у че ал-

тер на ти ве за ре ше ње јед ног од но са у дру штву. Ни је дан ни је ап со лут но 

до бар или ап со лут но лош. Пи та ње је са мо ко јим вред но сти ма да је мо 

пред ност. Њих ства ра чо век ко ји их у сво јој не са вр ше но сти и кр ши. Ја-
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сно је да је у зе мља ма са ду жом де мо крат ском тра ди ци јом још одав но 

би ло схва ће но да све што др жа ви од у зи ма то та ли тар ни ка рак тер, тре ба 

да до би је пред ност над ре ше њи ма ко ја во де ње ном пре ко мер ном ја ча њу 

ко је мо же са мо да ко ри сти ти ра ни ма.

6. При ме ри из про шло сти

Ипак, мо же ли адво ка ту ра да бу де ре гу ли са на и на дру ги на чин, и 

та ко да адво кат ска тај на не пред ста вља ду жност адво ка та? При ме ри из 

про шло сти го во ре да мо же.

За вре ме фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је про фе си о нал на тај на је 

уки ну та јер је сма тра на сред ством за ве ре про тив ре во лу ци о на ра.

У СССР-у и зе мља ма не ка да шњег ис точ ног бло ка тра ди ци о нал на адво-

ка ту ра је би ла уки ну та, та ко да је про фе си ја ко лек ти ви зо ва на и ста вље на 

под над зор ми ни стар ства прав де и дру гих др жав них ин сти ту ци ја. У та-

квим усло ви ма ни је мо гло би ти го во ра о оба ве зи адво ка та да чу ва про фе-

си о нал ну тај ну. Код по ли тич ких су ђе ња је, на при мер, окри вље ни ма ну-

ђен спи сак адво ка та за ко је је ре жим сма трао да су иде о ло шки ис прав ни, 

те су та кви адво ка ти прак тич но по ста ја ли са рад ни ци ту жи ла штва.11

У Ки ни је у то ку пе де се тих го ди на про шлог ве ка адво ка ту ра уки ну та 

као про фе си ја да би би ла вра ће на 1979. го ди не. Тек 15. ма ја 1996. го-

ди не до нет је За кон о адво ка ту ри ко ји про пи су је по сто ја ње адво кат ске 

тај не, али је ње но ту ма че ње и при ме на у прак си ве о ма ре стрик тив на. 

Та ко, на при мер, ако суд у то ку ис тра ге зах те ва од адво ка та да га упо зна 

са чи ње ни ца ма ко је ука зу ју на по сто ја ње кри вич ног де ла о ко ме има 

са зна ње, а адво кат од би је да са ра ђу је, мо же да бу де санк ци о ни сан.12

Пре пу шта мо чи та о цу да сам за кљу чи да ли је та ква адво ка ту ра по-

жељ на у јед ној мо дер ној европ ској др жа ви.

7. Адво кат ска тај на у ери гло ба ли за ци је

Са гло ба ли за ци јом од но са у све ту на ста ју но ви иза зо ви за адво ка-

ту ру. Пре све га, ре ал на је опа сност ње не мар ги на ли за ци је у кор пу су 

11 Ви ше о то ме Ge or ges Ja cob, Die Or ga ni sa tion der sow je tischen An waltschaft. Der Rec-

hstan walt im Ost block. In sti tut fur ostrecht Mun chen, In: Re vue in ter na ti o na le de dro it 

com paré: Vol. 12 No 4, Oc to bre–décem bre 1960, str. 857–860.
12 Ви ше о то ме He Fen, Une lon gue mar che vers l’état de dro it, La tran sfor ma tion du 

système ju di ci a i re chi no is, Bri sel, http://www.dhdi.free.fr/rec her ches/etat dro i tju sti ce/me mo-

i res/he e tat de dro itchi no is.htm
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прав нич ких про фе си ја, а след стве но то ме и еко ном ског сла бље ња ње них 

по сле ни ка. Не по сред на по сле ди ца тог ста ња би ла би све не до след ни ја 

при ме на етич ких прин ци па на ко ји ма она већ ду го по чи ва, па и зна ча ја 

ко ји се при да је про фе си о нал ној тај ни. То га смо не дав но би ли све до ци 

при ли ком по ку ша ја др жа ве да у Ср би ји адво ка ти ма уве де фи скал не ка-

се. Да се то де си ло, са мо би још је дан ко рак не до ста јао за по вра так у 

то та ли тар но дру штво у мо дер ном ру ху и под но вим на зи вом. Адво ка-

ту ра и де мо кра ти ја су да кле нео дво ји ве и за то је сва ки атак на адво ка-

ту ру исто вре ме но и на пад на де мо кра ти ју.

Ди рек ти вом европ ског пар ла мен та од 26. ок то бра 2005 го ди не13 уве-

де на је адво ка ти ма оба ве за да са ра ђу ју са фи нан сиј ском по ли ци јом тзв. 

„из ја вом о по сто ја њу сум ње” да од ре ђе ни но вац по ти че из из вр ше ног 

кри вич ног де ла. И по ред чи ње ни це да је ди рек ти ва има ла за циљ спре ча-

ва ње пра ња нов ца и фи нан си ра ње те ро ри зма, пре ко де сет зе ма ља Европ-

ске уни је од би ло је ње ну при ме ну уз обра зло же ње да се њом по вре ђу је 

пра ви ло о оба ве зи чу ва ња адво кат ске тај не и не за ви сност адво ка ту ре, 

чи ме се до во ди у пи та ње до след на при ме на ње ног те мељ ног на че ла.

Из не ли смо не ке при ме ре из ко јих се ви ди да су др жа ве увек би ле и 

оста ју спрем не да ре ла ти ви зу ју адво кат ску тај ну у име тзв. јав ног ин те-

ре са.

Дру га опа сност ле жи у чи ње ни ци да дру штво да нас ка рак те ри ше 

мо гућ ност вр ло ефи ка сног пра ће ња, при слу шки ва ња и дис крет ног за ди-

ра ња у ин ти му гра ђа на, из нај ра зли чи ти јих мо ти ва. Од пра ће ња ак тив-

но сти кри ми на ла ца, па до ула ска у сфе ру при ват ног жи во та јав них и 

ма ње по зна тих лич но сти. То и адво ка ту ру чи ни све не моћ ни јом пред 

на ле том тех но ло шких ино ва ци ја ко је по ни шта ва ју при ват ност, а др жа ву, 

до ду ше не ка да и оправ да но, све моћ ни јим кон тро ло ром жи во та и по на-

ша ња гра ђа на. Али, и у ова квим усло ви ма чо век има по тре бу за струч-

ном по мо ћи ко ју адво кат мо же нај бо ље да пру жи. И све док та ква по-

тре ба по сто ји, адво кат ска тај на мо ра да бу де бра на увек пре те ћем 

прав ном на си љу и зло у по тре ба ма др жа ве.

8. За кљу чак

Сма тра мо да уко ли ко је адво кат сред ство ко јим др жа ва рас по ла же 

у от кри ва њу кри вич них де ла, он да су са ста но ви шта људ ских сло бо да и 

13 Di rec ti ve 2005/60/CE du Par le ment européen et du Con seil du 26 oc to bre 2005 re-

la ti ve à la préven tion de l’uti li sa tion du système fi nan ci er aux fins du blan chi ment des ca-

pi ta ux et du fi nan ce ment du ter ro ri sme.
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пра ва крај ње про бле ма тич не и та др жа ва и та адво ка ту ра. Су прот но ово-

ме, мо дер но ор га ни зо ва ној и ефи ка сној др жа ви тре ба да од го ва ра ја ка, 

не за ви сна и сло бод на адво ка ту ра. А то је је ди ни на чин да се по стиг не 

рав но те жа из ме ђу оп штег и по је ди нач ног ин те ре са. 

Оспо ра ва ње адво кат ске тај не је на пад на адво ка ту ру, и то упра во на 

оно што је чи ни по себ ном, од го вор ном и ве ли чан стве ном, про фе си јом 

sui ge ne ris. Без оба ве зе чу ва ња про фе си о нал не тај не адво кат би по стао 

сва чи ји до у шник и ти ме се пре тво рио у сво ју су прот ност и део др жав не 

ислед нич ке ма ши не ри је. А та кав не ча стан адво кат је бе сми слен и су ви-

шан.

Vla di mir Mi lje vić

At tor ney at Law, Bel gra de

The Lawyer’s Sec ret as a Fun da men tal and Ever la sting Prin ci ple of the Pro fes sion

Sum mary

Lawyer’s sec ret has been and re ma ins the su bject of gre at con tro ver si es. The ex pe ri-
en ces of the French re vo lu tion, the US SR, the for mer Eastern bloc co un tri es and ot hers 
in di ca te that the re had been pe ri ods in hi story when the le gal pro fes sion was prac ti ced 
wit ho ut re spec ting the ul ti ma te prin ci ple of ke e ping the lawyer’s pro fes si o nal sec ret. 
Nu me ro us in ter na ti o nal and na ti o nal do cu ments in sist on the lawyer’s sec ret as a pre-
con di tion for prac ti cing this pro fes sion. Es sen ti ally, it do es not re pre sent the right but 
the obli ga tion to the lawyer, be ca u se the rights which cor re spond to this obli ga tion 
only strengthen the lawyer’s po si tion, ho we ver in the cli ent’s in te rest. The lawyer’s 
sec ret is ge ne ral, ab so lu te and un li mi ted in ti me. It is equ ally im por tant in all types of 
pro ce du res and le gal acts un der ta ken thro ugh a lawyer. To day, the lawyer’s sec ret is 
bro ught in to qu e sti on and re la ti vi zed again with the ex cu se that de vi a tion from it may 
be ma de when it is in the pu blic in te rest, whi le va ri o us sop hi sti ca ted de vi ces for audio 
re cor ding, wi re tap ping and ot her con sti tu te the real dan ger for the per son’s in ti ma te 
mat ters and pri vacy and the reby al so for ke e ping the lawyer’s sec ret, even in the so ci-
e ti es which con si der them sel ves to be de moc ra tic.

Key words: lawyer’s sec ret, le gal pro fes sion, lawyer, sta te, de moc racy, pri vacy
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НО ВИ НЕ У ЗА КО НУ О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА 

КРИ ВИЧ НОГ ЗА КО НИ КА ОД 2012, 2013.

1. Увод ни при ступ 

1.1. Кри вич ни за ко ник од 20051 го ди не, по сво јој струк ту ри и си-

сте ма ти ци ка да је у пи та њу оп шти део, ду го трај ни ја је исто риј ска и ци-

ви ли за циј ска те ко ви на и вред ност. У ње му су угра ђе на ва же ћа кри вич-

но-дог мат ска ре ше ња, та ко да ни су по треб ни за хва ти ко ји би ме ња ли 

бит но та кав про је кат. Иако кри вич но прав ним ме ра ма тре ба при бе га ва ти 

као крај њем сред ству (ul ti ma ra tio), a уз тo по сто ји оп ште по зна ти став 

да за ко не не тре ба че сто ме ња ти, јер се у та квим слу ча је ви ма до во ди до 

прав не не си гур но сти гра ђа на, а ти ме до не по што ва ња прав ног по рет ка 

у це ли ни, по сто ји оправ да ње да се из вр ше од ре ђе не из ме не у оп штем 

де лу, ко је не на ру ша ва ју си сте мат ска ре ше ња, па и но ве ин кри ми на ци је 

у по себ ном де лу. У Оп штем де лу КЗ, вр ше не су од ре ђе не ин тер вен ци је, 

ко је су зна чај не јер омо гу ћа ва ју су ду лак шу при ме ну за ко на, от кла ња-

њем ра ни јих ло ших ре ше ња учи ње них при ли ком из ме на на ро чи то оних 

из 2009. го ди не. Осим то га пре у зе те ме ђу на род не оба ве зе и зах те ви ко ји 

су ве за ни за про цес при дру жи ва ња и сти ца ња ста ту са кан ди да та за члан-

ство у Европ ској уни ји, а ко ја се ти чу и кри вич ног за ко но дав ства, на ла-

* Ван ред ни про фе сор, Email: njo van ce vic @o rion.rs
1 Кри вич ни за ко ник, „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 85/05, 88/05 – ис прав ка, 107/05 – 

ис прав ка, бр. 72/09 и 111/09, За ко ник је сту пио на сна гу и при ме њу је се од 1 ја ну а ра 

1996. 

UDK:  343.2/.7(497.11)

др Не дељ ко Јо ван че вић
адвокат из Бе о гра да

Глав ни и од го вор ни уред ник „Бра ни ча“*
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га ле су од ре ђе не из ме не и до пу не2. Та ко су усле ди ле из ме не ка ко у оп-

штем та ко и у по себ ном де лу Кри вич ног за ко ни ка. 

1.2. Ка да је у пи та њу – по себ ни део, за раз ли ку од оп штег, због то га 

што до но си ди на ми ка жи во та и но во до ба, по сто ји оправ да ње да се по-

је ди не ин кри ми на ци је при ла го ђа ва ју то ме, и да се уве ду од ре ђе на но ва 

кри вич на де ла (нпр. зло у по тре ба у јав ним на бав ка ма и др.), али и да се 

из вр ши де кри ми на ли за ци ја не ких ана хро них кри вич них де ла где кри-

вич но прав на ин тер вен ци ја ни је ну жна (не са ве стан рад у при вред ном 

по сло ва њу), или да се из вр ше ин тер вен ци је код не ких кри вич них де ла 

код ко јих пре ви ше ши ро ка кри ми нал на зо на уме сто да пру жа ефи ка-

сни ју кри вич но прав ну за шти ту, угро жа ва не ке ва жне вред но сти и ин те-

ре се гра ђа на и дру штва (зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја и др.). По ред 

то га би ло је по треб но из вр ши ти од ре ђе не ин тер вен ци је (из ме не и до-

пу не) у по је ди ним чла но ви ма Кри вич ног за ко ни ка, ко је се од но се на 

ко румп тив на кри вич на де ла. По ред то га, би ло је нео п ход но от кло ни ти 

и не пре ци зно сти за кон ског тек ста и ома шке до ко јих је до шло до но ше-

њем За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка 2009. го ди не 

што је до ве ло до про бле ма у суд ској прак си. Од ре ђе не ин тер вен ци је су 

ну жне и због ускла ђи ва ња са дру гим за ко ни ма ко ји са др же и пој мо ве од 

зна ча ја за про пи си ва ње кри вич них де ла3.

2. Из ме не у оп штем де лу 

2.1. За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, од 20124. 

У оп штем де лу, учи ње не су до пу не у по гле ду усло ва за кри вич но го ње ње 

за кри вич но де ло учи ње но у ино стран ству (чл. 10), за тим су пре ци зни је 

од ре ђе на овла шће ња су да ве за но за тзв. кућ ни за твор, на ро чи то о то ме 

ко је над ле жан да од ре ђу је ту ме ру (чл. 45 КЗ), те ин тер вен ци је зна чај-

ни је код услов ног от пу ста (чл. 46 КЗ), у од ред ба ма о од ме ра ва њу ка зне 

уво ди се но ва од ред ба у чл. 54 а) – по себ на окол ност за од ме ра ва ње ка-

2 „Пре све га, Ре пу бли ка Ср би ја је пре у зе ла од ре ђе не оба ве зе ко је про ис ти чу из по-

твр ђе них ме ђу на род них уго во ра, члан ства у Са ве ту Евро пе, као и из зах те ва Европ ске 

уни је у про це су при дру жи ва ња и сти ца ња ста ту са кан ди да та за члан ство у Европ ској 

уни ји, а ко је се ти чу и кри вич ног за ко но дав ства. Та ко ђе и Гру па др жа ва за бор бу про тив 

ко руп ци је Са ве та Евро пе (GRE CO) усво ји ла је из ве штај за Ре пу бли ку Ср би ју у окви ру 

тре ћег кру га ева лу а ци је, ко ји са др жи од ре ђе не пре по ру ке за из ме не и до пу не по је ди них 

чла но ва Кри вич ног за ко ни ка, ко је се од но се на ко руп тив на кри вич на де ла”.
3 Обра зло же ње, За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, од 2012. 
4 “Слу жбе ни гла сник РС”, 121/12, од 24. де цем бра 2012. Овај за кон сту па на сна гу 

осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, из у зев чл. 21. и 35. ко ји сту-

па ју на сна гу 15. апри ла 2013. го ди не.
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зне за кри вич но де ло учи ње но из мр жње, код про ду же ног де ла бри са ни 

су из чл. 61 ст. 7 и 8, ко ји го во ре о мо гућ но сти из ри ца ња те же ка зне од 

про пи са не, од но сно да се не мо же из ре ћи ве ћа ка зна од 40 го ди на за-

тво ра. У од ред бе о ура чу на ва њу при тво ра и ра ни је ка зне (чл. 63) ура чу-

на ва се и вре ме про ве де но на „из др жа ва њу ме ре за бра не на пу шта ња 

ста на”. У чл. 112 ст. 4 и 5 КЗ, пре ци зни је се од ре ђу је по јам слу жбе ног 

ли ца, стра ног слу жбе ног ли ца и од го вор ног ли ца, за тим у ст. 15 ме ња се 

и пра вил ни је од ре ђу је шта се сма тра „опој ном дро гом”, а у ст. 36 ра ни ја 

реч „имо ви ном се сма тра” из ме на ма је од ре ђе но „имо вин ска ко рист 

је”... итд. 

2.2. По себ ни усло ви за кри вич но го ње ње за кри вич но де ло учи ње но у 

ино стран ству (чл. 10 ст. 2 КЗ). На и ме, из ме на ма и до пу на ма се про ши-

ру је мо гућ ност при ме не кри вич ног за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је и 

он да ка да се за кри вич но де ло не ка жња ва по за ко ну зе мље у ко јој је 

учи ње но5. Из у зе так од усло ва дво стру ке ка жњи во сти за кри вич но го-

ње ње и при ме ну до ма ћег кри вич ног за ко но дав ства је био пред ви ђен 

са мо у слу ча ју ако за то по сто ји одо бре ње ре пу блич ког јав ног ту жи о ца. 

Из ме на ма је про ши ре на та мо гућ ност го ње ња и ка да је то „пред ви ђе но 

по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ром”. Ове из ме не не ће зах те ва ти из-

ме не и до пу не Кри вич ног за ко ни ка уко ли ко не ким ме ђу на род ним уго-

во ром бу де пред ви ђе на оба ве за Ре пу бли ке Ср би је да за од ре ђе на кри-

вич на де ла при ме ни сво је кри вич но за ко но дав ство иако то у зе мљи у 

ко јој је учи ње но не пред ста вља кри вич но де ло6. 

Чла ном 1. За ко на ме ња се члан 7. Кри вич ног за ко ни ка, та ко што се 

при ме на при мар ног ре ал ног прин ци па ва же ња кри вич ног за ко но дав ства 

Ре пу бли ке Ср би је на учи ни о це кри вич них де ла у ино стран ству про ши-

ру је на сва кри вич на де ла те ро ри зма, а не са мо на кри вич но де ло те ро-

ри зма упра вље ног про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ср би је. Ово 

је по сле ди ца и уса гла ша ва ња кри вич них де ла те ро ри зма са ре ле вант ним 

ме ђу на род ним уго во ри ма.

2.3. Си ла и прет ња (чл 21). У чл. 21 Оп штег де ла КЗ го во ри се о 

ути ца ју си ле и прет ње на по сто ја ње кри вич ног де ла. Та ко се ис кљу чу је 

по сто ја ње де ла ко је је учи ње но под деј ством нео до љи ве си ле (ст. 1). Ако 

је де ло учи ње но под си лом ко ја ни је нео до љи ва или прет њом, учи ни о цу 

се ка зна мо же убла жи ти /ст. 2/. У оном слу ча ју ка да је из вр ши лац де ло-

5 Чл. 2. За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, 2012. „Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 121/12, од 24. де цем бра 2012.
6 Овом до пу ном ис пу ња ва се и пре по ру ка из Из ве шта ја за Ре пу бли ку Ср би ју у 

окви ру тре ћег кру га ева лу а ци је Гру пе др жа ва за бор бу про тив ко руп ци је Са ве та Евро пе 

(GRE CO). Ви ди, Обра зло же ње, уз текст Пред ло га За ко на о из ме на ма и до пу на ма КЗ 2012.
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вао или учи нио кри вич но де ло под нео до љи вом си лом, из вр ши о цем 

де ла сма та ће се ли це ко је је при ме ни ло нео до љи ву си лу /ст. 3/. У овом 

слу ча ју за ко но да вац је увео у на у ци по зна ту уста но ву – по сред ног из вр-

ши о ца. И та ко је у за ко ни ку до след но про ве де но деј ство у по је ди ним 

слу ча је ви ма си ле или прет ње. 

Но, код из ме на и до пу на из вр ше них 2009. го ди не у чл. 336 ст. 1 КЗ, 

уве де но је на ко ји на чин не ко мо же да вр ши ути цај на све до ка, ве шта ка 

или дру гог уче сни ка у по ступ ку, ра ди оме та ња до ка зи ва ња, из ме ђу оста-

лог да се то мо же учи ни ти и „си лом прет њом или дру гим об ли ком при-

ну де”. Уно ше њем овог дру гог об ли ка при ну де, ко ји ни је пред ви ђен у 

оп штем де лу КЗ, ство ре на је си ту а ци ја ко ју не по зна је ни те о ри ја ни 

прак са. Због то га је на осно ву чл. 28. Из ме на, до шло до из ме на чл. 336. 

став 1. Кри вич ног за ко ни ка. На и ме, осим си ле и прет ње, у кри вич ном 

пра ву Ре пу бли ке Ср би је не по сто ји не ки дру ги об лик при ну де. И у це лом 

Кри вич ном за ко ни ку то је до след но спро ве де но, па се под оп штим пој-

мом при ну де под ра зу ме ва си ла и прет ња, а не и не што тре ће, та ко да је 

За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2009. го ди не уно-

ше њем ове до пу не ство рио про блем јер је она не при ме њи ва7.

2.4. Кућ ни за твор – ка зна sui ge ne ris. У кри вич но прав ном сми слу 

уво ђе њем уз ка зну за тво ра и „кућ ни за твор”, за ко но да вац је при хва тио 

већ јед ну по зна ту уста но ву ко ја по сто ји у кри вич ним за ко ни ци ма др-

жа ва кон ти нен та, а ко ја мо же да про из ве де мно ге ко ри сне ефек те, на 

пла ну из вр ше ња крат ких ка зни за тво ра, те ге не рал не и спе ци јал не пре-

вен ци је. 

По Рок си ну (Cla us Ro xin), да нас је већ при сут на мо ди фи ка ци ја кла-

сич не ка зне ли ше ња сло бо де у ка зну кућ ног при тво ра, ко ји се да на шњим 

са вре ме ним елек трон ским сред стви ма мо же без про бле ма над зи ра ти. 

Рок син ис ти че да је пред ност ове ка зне у то ме што не из и ску је по себ не 

тро шко ве, што не по сто ји опа сност од кри ми нал ног ин фи ци ра ња и што 

од у зи ма њу сло бо де да је ху ма ну фор му8. 

Иако за ко но да вац не усло вља ва из др жа ва ње ка зне у про сто ри ји у 

ко јој осу ђе ни ста ну је, те жи ном са мог де ла или за пре ће ном ка зном, кри-

ми нал но-по ли тич ки раз ло зи би ука зи ва ли да би то до ла зи ло у об зир за 

сит на, ба га тел на, и сред ње те шка кри ви на де ла9. По зна то је да се по-

прав ни ефе кат код осу ђе них не мо же по сти ћи за твор ским трет ма ном, 

ка да су у пи та њу крат ке ка зне за тво ра, што је и до ве ло до уво ђе ња 

услов не осу де, већ су ефек ти че сто су прот ни, по што се осу ђе ни не мо же 

7 Ви ди, Обра зло же ње уз Пред лог За ко на о из ме на и до пу на ма КЗ, 2009. 
8 Ro xin, C., Да ли кри вич но пра во има бу дућ ност, ЈРКК, бр. 3/98, ви ди, стр. 13.
9 Не ки при ме ри из на ше прак се упра во го во ре су прот но. 
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изо ло ва ти од осо ба са кри ми нал ним по на ша њем. У том прав цу Рок син 

на во ди у сво јој рас пра ви о „бу дућ но сти кри вич ног пра ва” да „По сто ји, 

на и ме, не спор на кри ми нал но по ли тич ка спо зна ја – да се из ри ца њем ка-

зни ли ше ња сло бо де за тзв. сит на и сред ње те шка кри вич на де ла, а њи хов 

број је нај ве ћи, (ре)со ци ја ли за ци ја ско ро не мо же да оства ри”. Он на ста-

вља, „у за тво ру се не мо же на у чи ти ка ко тре ба жи ве ти на сло бо ди уз 

по што ва ње за ко на”.10

Има ју ћи у ви ду та кву по год ност код ове ка зне где се енорм но сма-

њу ју тро шко ви др жа ве за из др жа ва ње ка зне, до мо гућ но сти по сти за ња 

по прав ног ефек та код осу ђе ног, из др жа ва њем ка зне за тво ра у сво јој ку-

ћи, ипак се ви ди да је ов де у пи та њу бит но дру га чи ја ка зна ли ше ња сло-

бо де кућ ни за твор, од кла сич не ка зне ли ше ња сло бо де ко ја се из вр ша ва 

у ка зне ним за во ди ма, што би зах те ва ло озбиљ ну и на уч но уте ме ље ну 

рас пра ву о овом пи та њу пре уво ђе ња ова ко мо ди фи ко ва не ка зне за тво ра 

у Кри вич ни за ко ник. Ипак, по след њим из ме на ма За ко ни ка, код ове ме ре 

за тво ра, убла же ни су не ки не до ста ци и ство ре не су за кон ске мо гућ но сти 

за пра вил ни ју при ме ну. 

а) Из ме на ма и до пу на ма КЗ, ко је су из вр ше не 200911 го ди не уве де на 

је но ва, на на шим про сто ри ма пр ви пут, мо гућ ност да осу ђе ни из др жа ва 

ка зну за тво ра до јед не го ди не у про сто ри ја ма у ко ји ма ста ну је (чл. 45 ст. 

5 и 6 КЗ). На и ме, осу ђе ном ко јем је из ре че на ка зна за тво ра до јед не го-

ди не, суд мо же од ре ди ти да се ова ка зна из вр ши на тај на чин што осу-

ђе ни не сме на пу шта ти просторијe у ко ји ма ста ну је, осим у слу ча је ви ма 

про пи са ним за ко ном ко ји уре ђу је из вр ше ње кри вич них санк ци ја (чл. 45 

ст. 5. КЗ). Овом за кон ском до пу ном из вр ше на је не ка вр ста мо ди фи ка-

ци је ка зне за тво ра и уве де на је прак тич но јед на но ва ка те го ри ја – кућ ног 

за тво ра12. Иако се ов де ра ди о из ре че ној – ка зни за тво ра (!) у да љој фа зи 

се не по ста вља пи та ње „ка зне за тво ра” већ се ра ди о усло ви ма или уста-

но ва ма у ко ји ма се из др жа ва та ка зна за тво ра. По што је за ко но да вац 

од ре дио да се ка зна за тво ра до јед не го ди не мо же из др жа ва ти под од ре-

ђе ним усло ви ма у про сто ри ји у ко јој осу ђе ни ста ну је, то је до ве ло до 

по пу лар ног на зи ва – кућ ни за твор или кућ ни при твор ако се ра ди о ме ри 

обез бе ђе ња13. 

10 Ro xin, C., op. cit. str. 13. 
11 За ко на о из ме на ма и до пу на ма КЗ, „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, од 31. 08. 

2009 го ди не. 
12 Иако ова ме ра од го ва ра ка зни за тво ра, ов де би се ра ди ло ипак о дру гој вр сти за-

тво ра (кућ ни за твор ка да је у пи та њу из вр ше ње, или кућ ни при твор, ако је у пи та њу ме ра 

обез бе ђе ња при сут но сти), јер је си стем изо ла ци је и про во ђе ње те ка зне бит но дру га чи ји 

од кла сич не ка зне ли ше ња сло бо де ко ја се из вр ша ва у ка зне ним за во ди ма.
13 С об зи ром да за во ди за из вр ше ње ка зне мо гу би ти: отво ре ног, по лу о тво ре ног, за-
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Из ме не и до пу не КЗ ко је су из вр ше не 2009. го ди не ипак су има ле 

број не не до стат ке јер ни су до бро на уч но-струч но при пре мље не и нор-

ма тив но-тех нич ки сре ђе не. Про пу сти су би ли та кви да су има ли од ра за 

ка ко на кри вич но прав ном пла ну та ко и на кри вич но про це сном14. 

Због то га се по ку ша ло из ме на ма За ко на о из вр ше њу кри вич них 

санк ци ја, пре ци зни је од ре ди ти на чин из вр ше ња ка зне за тво ра без на пу-

шта ња про сто ри је у ко јој осу ђе ни ста ну је, као јед не но ве вр сте ка зне 

за тво ра, ко јом ће се рас те ре ти ти сме штај ни ка па ци те ти за во да и сма-

њи ти тро шко ви ко ји објек тив но оп те ре ћу ју др жав ни бу џет, што је у 

скла ду са Стра те ги јом за сма ње ње пре оп те ре ће но сти сме штај них ка па-

ци те та за во да за из вр ше ње кри вич них санк ци ја, ко ју је до не ла Вла да15. 

б) Из ме не и до пу не КЗ из 201216. По што су еви дент ни не до ста ци у 

за кон ском од ре ђе њу ове вр сте ме ре – кућ ног за тво ра, а ко ји су до во ди ли 

до про бле ма у прак си, из вр ше не су ну жне из ме не и до пу не КЗ, 2012 го-

ди не.17 У чла ну 3. За ко на, из вр ше но је пре ци зи ра ње од ре да ба чла на 45. 

ст. 5 и 6 Кри вич ног за ко ни ка, ко је уре ђу ју ка зну за тво ра ко ја се из вр-

ша ва у про сто ри ја ма у ко ји ма осу ђе ни ста ну је. По сле уво ђе ња ове мо-

гућ но сти 2009. го ди не, у суд ској прак си је до шло до из ра зи тих про бле ма 

и до не јед на ког по сту па ња због не ја сне и про тив реч не за кон ске од ред бе. 

Осим то га, би ла је и не пре ци зна од ред ба ко ја се од но си ла на си ту а ци ју 

ка да осу ђе ни са мо вољ но на пу сти про сто ри је у ко ји ма ста ну је. Та ко ђе, 

ни од ред ба ко ја је тре ба ло су ду да пру жи од ре ђе не кри те ри ју ме при ли-

ком од лу чи ва ња да ли ће осу ђе ни да из др жа ва ка зну за тво ра у про сто-

ри ја ма у ко ји ма ста ну је ни је мо гла да оба ви ту функ ци ју. Она је упу ћи-

ва ла на пр вом ме сту на окол ност ко ја се ти че мо гућ но сти на пла ну 

из вр ше ња, а не на ма те ри јал но прав не кри те ри ју ме за до но ше ње ова кве 

од лу ке су да. Ове из вр ше не из ме не от кла ња ју по сто је ће ди ле ме и не при-

хва тљи ва ре ше ња. 

У по гле ду од ре ђи ва ња ме ре кућ ног за тво ра, пре ових из ме на из 

2012. го ди не, ни је би ло ја сно да ли су де ћи суд од мах од ре ђу је да ли ће се 

ка зна за тво ра до 1 го ди не из др жа ва ти у ста ну у ко јем окри вље ни ста ну је 

тво ре ног и за тво ре ног ти па са по себ ним обез бе ђе њем, (чл. 14 ЗИКС), и про сто ри је у ко јој 

осу ђе ни ста ну је је не ка вр ста мо ди фи ко ва ног за во да.
14 Ви ди де таљ ни је, Јо ван че вић, Н., Но ви не у за ко ну о из ме на ма и до пу на ма за ко на 

о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, 2011. „Бра нич”, бр. 1–2/2011. стр. 114–117. 
15 ЗИКС-а, „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/2009.
16 За ко на о из ме на ма и до пу на ма КЗ, „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 121/12, од 24. де-

цем бра 2012.
17 За кон о из ме на ма и до пу на ма КЗ, од 2012, „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 121/12., 

ви ди чл. 3. Од ре ђи ва ње да из вр шни суд о том до но си од лу ку је ду пли ра ње по сла су ђе ња, 

а по себ но што из вр шни суд не ма та кву про це ду ру и кри те ри ју ме за та кво од лу чи ва ње.
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или не, или ће то од ре ђи ва ти евен ту ал но суд у по ступ ку из вр ше ња ка зне 

за тво ра18, са да је та ди ле ма от кло ње на19.

На и ме, ако суд учи ни о цу кри вич ног де ла из рек не ка зну за тво ра до 

јед не го ди не, исти суд мо же исто вре ме но од ре ди ти да ће се она из вр ши ти 

та ко што ће је осу ђе ни из др жа ва ти у про сто ри ја ма у ко ји ма ста ну је уко-

ли ко се, с об зи ром на лич ност учи ни о ца, ње гов ра ни ји жи вот, ње го во 

др жа ње по сле учи ње ног де ла, сте пен кри ви це и дру ге окол но сти под 

ко ји ма је де ло учи нио мо же оче ки ва ти да ће се и на тај на чин оства ри ти 

свр ха ка жња ва ња (ст. 5 чл. 45). Ка ко се ви ди, са да су од ре ђе ни кри те ри-

ју ми о ко ји ма суд мо ра во ди ти ра чу на при од лу ци да ли ће окри вље ни 

из др жа ва ти ка зну за тво ра у про сто ри ја ма у ко ји ма ста ну је. Ра ни је је 

по сто ја ла од ред ба да ће суд во ди ти ра чу на о тех нич ким мо гућ но сти ма 

као и о дру гим окол но сти ма о ко ји ма во ди ра чу на при од ме ра ва њу ка-

зне, што је по ста ло су ви шно а уз то је пот пу но нео д ре ђе но, те је та за-

кон ска од ред ба бри са на (ст. 7)20. 

У по гле ду про во ђе ња ме ре кућ ног за тво ра, за ко ном је од ре ђе но да 

осу ђе ни не сме на пу шта ти про сто ри је у ко ји ма ста ну је осим у слу ча је-

ви ма про пи са ним за ко ном о из вр ше њу кри вич них санк ци ја21. Уко ли ко 

осу ђе ни јед ном у тра ја њу пре ко шест ча со ва или два пу та у тра ја њу до 

шест ча со ва са мо вољ но на пу сти про сто ри је у ко ји ма ста ну је, суд ће од-

ре ди ти да оста так ка зне за тво ра из др жи у за во ду за из вр ше ње ка зне за-

тво ра (ст. 6 чл. 45). 

18 Од ре ђи ва ње да из вр шни суд о том до но си од лу ку је ду пли ра ње по сла су ђе ња, а 

по себ но што из вр шни суд не ма та кву про це ду ру и кри те ри ју ме за та кво од лу чи ва ње.
19 Овај про блем Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду ре ша вао је на сле де ћи на чин, „Спо ра-

зум о при зна њу кри ви це окри вље ни и јав ни ту жи лац са гла ша ва ју се о вр сти и ви си ни 

ка зне у сми слу чл. 282 б ст. 1. т. 1 ЗКП – а ка да је ка зна за тво ра, прав но сна жном пре су-

дом из ре че на у тра ја њу до јед не го ди не, суд мо же, на осно ву чл. 45 ст. 5 и 6 КЗ и сход но 

овла шће њу из чла на 176е ЗИКС-а, од ре ди ти да се из вр ша ва без на пу шта ња про сто ри ја у 

ко ји ма осу ђе ни ста ну је”. Ре ше ње Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду СуX 8/2011 од 31. ав гу ста 

2011, и ре ше ње Пр вог основ ног су да у Бе о гра ду ИК бр. 7/2011 од 29. ју ла 2011 го ди не. У 

из ме на ма и до пу на ма ЗИКС-а од 2011, пред ви ђе на је мо гућ ност из вр ше ња ка зне кућ ног 

за тво ра од стра не су да. У Члан 174е ЗИКС-а: На кон пра во сна жно сти пре су де, као и у 

то ку из др жа ва ња ка зне, осу ђе ни, јав ни ту жи лац и ди рек тор Упра ве мо гу под не ти пред лог 

да се осу ђе ном ко ме је из ре че на ка зна за тво ра до јед не го ди не из вр ши без на пу шта ња 

про сто ри ја у ко ји ма осу ђе ни ста ну је. О пред ло гу из ста ва 1. овог чла на од лу чу је пред сед-

ник су да ко ји је до нео пр во сте пе ну пре су ду... Про тив од лу ке су да о пред ло гу из ста ва 1. 

овог чла на, осу ђе ни и јав ни ту жи лац мо гу из ја ви ти жал бу, у ро ку од три да на од да на 

до ста вља ња од лу ке. О жал би на од лу ку пред сед ни ка пр во сте пе ног су да од лу чу је пред-

сед ник апе ла ци о ног су да, сход ном при ме ном за ко на ко ји уре ђу је кри вич ни по сту пак.”
20 Чл. 3. ст. 2, За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, 2012.
21 О овом ви ди оп шир ни је, Јо ван че вић, Н., Но ви не у За ко ну о из ме на ма и до пу на ма 

за ко но о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, 2011, Бра нич, бр. 1–2/2011, стр. 113–118. 
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Ина че, про во ђе ње „кућ ног за тво ра”, уре ђу је се За ко ном о из вр ше њу 

кри вич них санк ци ја22, ко ји уре ђу је из вр ше ње и по што ва ње огра ни че ња 

ко ја су од ре ђе на окри вље ном при ли ком про во ђе ња ме ре кућ ног за тво ра 

или при тво ра. У ту свр ху пре ма окри вље ном се при ме њу је елек трон ски 

над зор, ра ди кон тро ле из вр ше ња. У за ко ну о из вр ше њу се уре ђу је да се 

про во ђе ње ове ме ре вр ши пре ко По себ не упра ве уз са рад њу са дру гим 

др жав ним ор га ни ма23. 

На кон из ме на, чл. 45 ст. 5 и 6 гла си24: „(5) Ако учи ни о цу кри вич ног 

де ла из рек не ка зну за тво ра до јед не го ди не, суд мо же исто вре ме но од-

ре ди ти да ће се она из вр ши ти та ко што ће је осу ђе ни из др жа ва ти у про-

сто ри ја ма у ко ји ма ста ну је уко ли ко се, с об зи ром на лич ност учи ни о ца, 

ње гов ра ни ји жи вот, ње го во др жа ње по сле учи ње ног де ла, сте пен кри-

ви це и дру ге окол но сти под ко ји ма је де ло учи нио мо же оче ки ва ти да ће 

се и на тај на чин оства ри ти свр ха ка жња ва ња.

(6) Осу ђе ни ко јем је од ре ђе но из вр ше ње ка зне за тво ра на на чин 

пред ви ђен у ста ву 5. овог чла на не сме на пу шта ти про сто ри је у ко ји ма 

ста ну је, осим у слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном ко ји уре ђу је из вр ше ње 

кри вич них санк ци ја. Уко ли ко осу ђе ни јед ном у тра ја њу пре ко шест ча-

22 За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, „Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 31/2011, од 5. 05. 2011. ви ди чл. 17 и 20.
23 Ви ди де таљ ни је, Јо ван че вић, Н., Но ви не у за ко ну о из ме на ма и до пу на ма за ко на 

о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, 2011, Бра нич, бр. 1–2/2011. стр. 111 и др. 

* Из ме на ма од 2011, ЗИКС-а, у слу ча ју да је суд до нео од лу ку о услов ном от пу сту 

ко јом је од ре дио да је осу ђе ни ду жан да ис пу ни оба ве зе пред ви ђе не кри вич но прав ним 

од ред ба ма уз елек трон ски над зор, елек трон ски над зор из вр ша ва ор га ни за ци о на је ди-

ни ца у са ста ву Упра ве над ле жна за трет ман и ал тер на тив не санк ци је, пре ко по ве ре ни ка, 

ко ји утвр ђу је и пра ти про грам из вр ше ња услов ног от пу ста. Бли жи про пис о из вр ше њу 

оба ве за осу ђе ног пред ви ђе них кри вич но прав ним од ред ба ма уз при ме ну елек трон ског 

над зо ра до но си ми ни стар над ле жан за пра во су ђе. 

* Због број них не до ре че но сти у ЗИКС-у, из ме на ма је од ре ђе но да ће „бли ски про-

пи си” о из бо ру и на чи ну ра да по ве ре ни ка над ле жних за из вр ше ње ка зне ра да у јав ном 

ин те ре су, услов ну осу ду са за штит ним над зо ром, из вр ше ње ка зне за тво ра без на пу шта ња 

про сто ри ја у ко ји ма осу ђе ни ста ну је, услов ни от пуст уз ис пу ње ње оба ве за пред ви ђе них 

кри вич но прав ним од ред ба ма са елек трон ским над зо ром и кон тро лу при ме не елек трон-

ског над зо ра пре ма окри вље ном до не ти ми ни стар над ле жан за пра во су ђе (чл. 18. Из-

ме на, ко јим се ме ња чл. 191а ЗИКС-а).

* Из ме на ма ЗИКС-а, до да је се но ва Гла ва ко ја уре ђу је при ме ну елек трон ског над зо ра 

пре ма окри вље ном. Но ви не се од но се на си ту а ци ју ка да суд до не се од лу ку да при ме ну 

елек трон ског над зо ра због по што ва ња огра ни че ња ко ја су од ре ђе на окри вље ном оба вља 

Упра ва. Исти члан Пред ло га за ко на уре ђу је са рад њу Упра ве у спро во ђе њу ме ре елек-

трон ског над зо ра са дру гим др жав ним ор га ни ма, као и ду жност Упра ве да у слу ча ју кр-

ше ња огра ни че ња ко ја су од ре ђе на окри вље ном о то ме од мах оба ве сти суд, од но сно 

по ли ци ју /чл. 20/.
24 Члан 3. За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, 2012.
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со ва или два пу та у тра ја њу до шест ча со ва са мо вољ но на пу сти про сто-

ри је у ко ји ма ста ну је, суд ће од ре ди ти да оста так ка зне за тво ра из др жи 

у за во ду за из вр ше ње ка зне за тво ра.”

2.5. Услов ни от пуст (чл. 46). Од ред бе о услов ном от пу сту ре гу ли-

са не су у чл. 46 Кри вич ног за ко ни ка од 2005. го ди не, али су за хва ће не 

из ме на ма нај пре оним из 2009. го ди не, а за тим овим нај но ви јим из 

2012. год. По сво јој при ро ди услов ни от пуст је сли чан услов ној осу ди и 

у ства ри пред ста вља – су спен зи ју ка зне за тво ра, у де лу ко ја ни је из др-

жа на. На кон про те ка вре ме на услов ног от пу ста, ако не до ђе до опо зи ва 

ка зна се сма тра из др жа ном.  

У Кри вич ном за ко ни ку од 2005. го ди не про пи са но је да осу ђе ног ко ји 

је из др жао по ло ви ну ка зне за тво ра, под од ре ђе ним усло ви ма суд мо же 

услов но от пу сти ти са из др жа ва ња ка зне (чл. 46 ст. 1).25 У овом тек сту су 

ја сни усло ви ко ји су очи то фор мал не при ро де и ма те ри јал но прав не. 

Услов ни от пуст је фа кул та ти ван и оста вља су ду пра во на мо гућ ност од-

лу ке о услов ном от пу сту ако су ис пу ње ни и фор мал ни и ма те ри јал ни 

усло ви, без да суд има оба ве зу пу шта ња и чак ако су ис пу ње ни сви 

усло ви. Код овог све га су ду оста је про це на „да се мо же са осно вом оче-

ки ва ти да ће се на сло бо ди до бро вла да ти, а на ро чи то да до ис те ка вре-

ме на за ко је је из ре че на ка зна не учи ни но во кри вич но де ло”. И је дан и 

дру ги еле ме нат су су ви ше ап стракт ни, та ко да и по ред свих ис пу ње них 

усло ва, не мо ра зна чи ти да ће се осу ђе ни на услов ном от пу сту и до бро 

вла да ти. Но, и по ред ис пу ње них свих усло ва, суд не мо ра осу ђе ног пу-

сти ти на услов ни от пуст. 

Из ме на ма Кри вич ног за ко ни ка од 2009. го ди не (чл. 46 ст. 1), за ко ном 

је од ре ђе на мо гућ ност услов ног от пу ста уко ли ко је осу ђе ни из др жао две 

тре ћи не ка зне26, под усло ви ма, ако се у то ку из др жа ва ња ка зне та ко по-

пра вио да се мо же са осно вом оче ки ва ти да ће се на сло бо ди до бро вла-

да ти, а на ро чи то да до ис те ка вре ме на за ко је је из ре че на ка зна не учи-

ни но во кри вич но де ло. Као и до са да, суд ће при оце ни да ли ће се 

осу ђе ни услов но от пу сти ти узе ти у об зир ње го во вла да ње за вре ме из др-

жа ва ња ка зне, из вр ша ва ње рад них оба ве за, с об зи ром на ње го ву рад ну 

спо соб ност, као и дру ге окол но сти ко је по ка зу ју да је у од но су на ње га 

по стиг ну та свр ха ка жња ва ња. Ово су иден тич ни усло ви као у од ред ба ма 

КЗ/2005, има ју ћи у ви ду раз ли ке код фор мал ног усло ва. Овим из ме на ма 

КЗ из 2009. го ди не до да ти су још и усло ви да се не мо же услов но от пу-

сти ти осу ђе ни ко ји је по ку шао бек ство или је по бе гао из за во да за из вр-

25 Чл. 46 ст. 1 Кри вич ног за ко ни ка од 2005. 
26 чл. 46 ст. 1 Кри вич ног за ко ни ка, из ме не 2009. 
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ше ње ка зне у то ку из др жа ва ња ка зне. Да кле, у овим из ме на ма је од ре-

ђе но да је бек ство или по ку шај бек ства пре пре ка да се уоп ште до би је 

услов ни от пуст. 

Схва та ју ћи, очи то, услов ни от пуст као „фа зу у из вр ше њу ка зне”, тим 

из ме на ма уз на ве де но, у ст. 2 чл. 46, од ре ђе но је да „суд мо же у услов-

ном от пу сту од ре ди ти да је осу ђе ни ду жан да ис пу ни оба ве зе пред ви ђе не 

кри вич но прав ним од ред ба ма”. 

Ова ква за кон ска ре гу ла ти ва ко јом се од ре ђу је фа кул та тив на мо гућ-

ност услов ног от пу ста, ипак је би ла пре пре ка да се ви ше ко ри сти уста-

но ва услов ног от пу ста, што је у крај њем слу ча ју и до ве ло до бит ни јих 

из ме на и до пу на од ре да ба о услов ном от пу сту из чл. 46 Кри вич ног за-

ко ни ка, из вр ше ним 2012. го ди не. Из ме не су су штин ске у од но су на 

прет ход на ре ше ња и од ре ђу ју оба ве зан и фа кул та ти ван услов ни от пуст. 

Из ме не Кри вич ног за ко ни ка од 2012.27 У из ме на ма чл. 46 ст. 1 до-

слов но сто ји, „Осу ђе ног ко ји је из др жао две тре ћи не ка зне за тво ра суд 

ће услов но от пу сти ти са из др жа ва ња ка зне, ако се у то ку из др жа ва ња 

ка зне та ко по пра вио да се мо же са осно вом оче ки ва ти да ће се на сло-

бо ди до бро вла да ти, а на ро чи то да до ис те ка вре ме на за ко је је из ре че на 

ка зна не учи ни но во кри вич но де ло. При оце ни да ли ће се осу ђе ни 

услов но от пу сти ти узе ће се у об зир ње го во вла да ње за вре ме из др жа ва ња 

ка зне, из вр ша ва ње рад них оба ве за, с об зи ром на ње го ву рад ну спо соб-

ност, као и дру ге окол но сти ко је по ка зу ју да је у од но су на ње га по стиг-

ну та свр ха ка жња ва ња. Не мо же се услов но от пу сти ти осу ђе ни ко ји је 

то ком из др жа ва ња ка зне два пу та ди сци плин ски ка жња ван и ко ме су 

од у зе те до де ље не по год но сти”. 

Да кле, уко ли ко осу ђе ни из др жи две тре ћи не ка зне, суд ће га услов но 

от пу сти ти, ако ис пу ња ва оста ле за ко ном пред ви ђе не усло ве, до бро 

вла да ње, из вр ше ње рад них оба ве за, као и дру ге окол но сти ко је ука зу ју 

да је у од но су на ње га по стиг ну та свр ха ка жња ва ња, с тим што се у ст. 1 

чл. 46 од ре ђу је оба ве зан услов ни от пуст, док се у ст. 2 од ре ђу ју усло ви 

за фа кул та тив ни услов ни от пуст. 

а) Оба ве зан услов ни от пуст (ст. 1 чл. 46). Из ме на ма КЗ, од 2012, 

ме ња се од ред ба чла на 46. ст. 1. Кри вич ног за ко ни ка ко ја уме сто фа кул-

та тив ног, увoди оба ве зан услов ни от пуст у слу ча ју да су ис пу ње ни за кон-

ски усло ви. То је у скла ду са прак сом у европ ским зе мља ма у ко ји ма се 

ско ро по ауто ма ти зму одо бра ва услов ни от пуст. С об зи ром на то да је 

код нас у прак си у но ви је вре ме, нео сно ва но, до шло до зна чај ног су жа-

ва ња при ме не овог ин сти ту та што, из ме ђу оста лог, по гор ша ва и ина че 

27 Чл. 4. ст. 1, За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, 2012.
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не по вољ но ста ње у по гле ду ка па ци те та на ших за во да у ко ји ма се из вр-

ша ва ју ка зне за тво ра, ну жно је из ме ном за кон ске од ред бе усме ри ти су-

до ве у прав цу ши рег ко ри шће ња овог ин сти ту та. Он има низ по зи тив них 

стра на и мо же да пред ста вља зна ча јан под стрек осу ђе ним ли ци ма да се 

до бро вла да ју за вре ме из др жа ва ња ка зне, као и да ви ше не вр ше кри-

вич на де ла. Ипак, иако по ста вљен као оба ве зан у слу ча ју да су ис пу ње ни 

за кон ски усло ви, услов но от пу шта ње осу ђе ног ли ца ће у зна чај ној ме ри 

за ви си ти од про це не су да да ли је с об зи ром на ње го во вла да ње у то ку 

из др жа ва ња ка зне, као и на дру ге окол но сти у од но су на ње га, по стиг-

ну та свр ха ка жња ва ња. Услов ни от пуст је кри вич но прав на ме ра ко ја је 

ис кљу чи во спе ци јал но-пре вен тив ног ка рак те ра та ко да би пи та ње оства-

ри ва ња ге не рал не пре вен ци је при ли ком од лу чи ва ња о услов ном от пу сту 

тре ба ло да бу де ире ле вант но28.

Ипак, ово што је на ве де но не иде фор мал но и ауто мат ски, јер све 

про це не да је по но во суд. Из др жа на ка зна од две тре ћи не је са мо фор-

мал ни услов, оста ло су ма те ри јал ни усло ви ко је суд мо ра при ба ви ти да 

би мо гао до не ти од лу ку о услов ном от пу сту.

Ка ко смо на ве ли по сто је и за кон ске за пре ке ко је ис кљу чу ју мо гућ-

ност услов ног от пу ста, та ко да суд не мо же услов но от пу сти ти осу ђе ног 

ко ји је то ком из др жа ва ња ка зне два пу та ди сци плин ски ка жња ван и ко ме 

су од у зе те до де ље не по год но сти (чл. 46 ст. 1 по след ња ре че ни ца). 

б) Фа кул та ти ван услов ни от пуст (ст. 2 чл. 46). У из ме на ма За ко-

ни ка од 2012, у чл. 46, ст. 2. оста ла је и да ље фа кул та тив на мо гућ ност 

услов ног от пу ста, с тим што су ове од ред бе но ве у од но су на прет ход на 

за кон ска ре ше ња, и од но се се на од ре ђе на де ла или за гру пу кри вич них 

де ла. На и ме, „(2) Уко ли ко ис пу ња ва усло ве из ста ва 1. овог чла на, суд 

мо же услов но от пу сти ти осу ђе ног: 

• ко ји из др жа ва ка зну за тво ра од 30 до 40 го ди на;

•  ко ји је осу ђен за 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 (чл. 370. до 393а), кри вич на де ла 

про тив пол не сло бо де (чл. 178. до 185б), кри вич но де ло на си ље у по-

ро ди ци (члан 194. ст. 2. до 4), кри вич но де ло нео вла шће на про из-

вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га (члан 246. став 4), кри-

вич на де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ре пу бли ке 

Ср би је (чл. 305. до 321), кри вич но де ло при ма ње ми та (члан 367) и 

кри вич но де ло да ва ње ми та (члан 368); 

•  ко ји је осу ђен од стра не над ле жних су до ва, од но сно њи хо вих по себ-

них оде ље ња, у по ступ ци ма во ђе ним у скла ду са над ле жно шћу од ре-

28 Из Обра зло же ња За ко на о из ме на ма и до пу на ма КЗ, 2012. 
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ђе ном За ко ном о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у 

су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ко руп ци је и дру гих те шких 

кри вич них де ла: 

•  ко ји је ви ше од три пу та пра во сна жно осу ђен на без у слов ну ка зну 

за тво ра, а ни је из вр ше но бри са ње или не по сто је усло ви за бри са ње 

не ке од осу да.” 

Да кле, у овом слу ча ју иако суд утвр ди да по сто је сви усло ви ко ји се 

пред ви ђа ју у овим од ред ба ма, то још не зна чи да ће осу ђе ни би ти пу-

штен на услов ни от пуст, јер се су ду оста вља мо гућ ност до но ше ња од лу ке 

о пу шта њу на услов ни от пуст. 

2.6. Опо зи ва ње услов ног от пу ста (чл. 47). Из ме на ма је от кло ње на 

не ус кла ђе ност у на ве де ној од ред би ко ја го во ри о услов ном от пу сту а 

ко је су би ле из ме ђу ст. 1 и 2. чл. 47 и ст. 5. КЗ. На и ме, у чл. 47, ст. 1, код 

из ме на За ко ни ка од 2009 го ди не, учи ње на је јед на тех нич ка гре шка, те 

је по сто је ће ис прав но ре ше ње „пре ко јед не го ди не”, ме ња но уба ци ва њем 

ре чи „пре ко шест ме се ци”, што је би ло у су прот но сти са од ред бом у ст. 

5 истог чла на (где се до зво ља ва су ду да не опо зо ве услов ни от пуст и у 

слу ча ју да је услов но от пу ште ни осу ђен на ка зну за тво ра до јед не го-

ди не), та ко да је из ме на ма од 2012, пра вил но уне се но у ст. 1, уме сто 

ре чи „шест ме се ци” за ме ње но ре чи ма пре ко „јед не го ди не“29. У слу ча ју 

осу де на ка зну за тво ра пре ко јед не го ди не суд ће опо зва ти услов ни от-

пуст, и ту не ма мо гућ но сти опре де ље ња за опо зив или не30. 

2.7. По себ на окол ност за од ме ра ва ње ка зне за кри вич но де ло учи-
ње но из мр жње (чл. 54а). Овим је за ко но да вац унео јед ну по себ ну оте-

жа ва ју ћу окол ност за од ме ра ва ње ка зне за кри вич но де ло учи ње но из 

мр жње (чл. 6 Из ме на). По ла зе ћи од ре ле вант них ме ђу на род них до ку ме-

на та циљ но ве од ред бе чла на 54а Кри вич ног за ко ни ка је сте да се обез-

бе ди стро же ка жња ва ње, а ти ме и по ја ча на кри вич но прав на за шти та у 

од но су на по је ди не по себ но ра њи ве дру штве не гру пе чи ји су при пад-

ни ци жр тве раз ли чи тих кри вич них де ла ко ја се вр ше из мр жње због те 

при пад но сти. Иако је у чла ну 54. Кри вич ног за ко ни ка у окви ру оп штих 

пра ви ла о од ме ра ва њу ка зне већ пред ви ђе но да ће суд при ли ком од ме-

ра ва ња ка зне у об зир узе ти и по бу де из ко јих је де ло учи ње но, па пре ма 

то ме и мр жњу, та од ред ба је уоп ште на и не го во ри екс пли цит но о мр жњи 

као оте жа ва ју ћој окол но сти (и то по на ве де ним осно ви ма), ни ти је про-

пи су је као оба ве зно оте жа ва ју ћу окол ност што је учи ње но у од ред би 

чла на 54а Кри вич ног за ко ни ка.

29 Чл. 5 За ко на о из ме на ма и до пу на ма КЗ, 2012. 
30 Чл. 5 ст. 1. и 2. За ко на о из ме на ма и до пу на ма КЗ, 2012. 
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2.8. Ап со лут на за бра на убла жа ва ња ка зне (чл 57 ст. 2 КЗ). Из ме-

на ма и до пу на ма КЗ из вр ше ним 2009. го ди не у чл. 57 до дат је став 2. у 

ко јем се од ре ђу је да се не мо же убла жи ти ка зна за кри вич на де ла из чл. 

134 ст. 2 и 3, 178, 179, 180, 214, ст. 2 и 3, 246 ст. 1 и 3 , 350 ст. 3 и 4 и 

388 КЗ. И по ред чи ње ни це да је у пред ло гу из ме на за ко на од 2012. би ло 

пред ло же но да се та од ред ба бри ше јер је у „су прот но сти са оп штим од-

ред ба ма Кри вич ног за ко ни ка”, до то га ни је до шло31. Та ко за ко но да вац 

ни је при хва тио бри са ње ст. 2 у чл. 57 КЗ, али због ак ту ел но сти и го то во 

си гур но да ће убу ду ће би ти по треб но ову ано ма ли ју от кло ни ти из За ко-

ни ка, пре но си мо у це ло сти текст из обра зло же ња пред ло га. 

На и ме, у За ко ном о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 

2009. го ди не уве де на је ап со лут на за бра на убла жа ва ња ка зне за од ре-

ђе на кри вич на де ла. Њо ме је ин сти тут убла жа ва ња ка зне, иако оп шти 

ин сти тут, де ро ги ран у од но су на од ре ђе на кри вич на де ла. Ова од ред ба 

је у су прот но сти са од ред ба ма оп штег де ла Кри вич ног за ко ни ка ко је 

пред ви ђа ју мо гућ ност убла жа ва ња ка зне у од ре ђе ним слу ча је ви ма (по-

ку шај, по ма га ње итд.), па се у прак си ја ви ла ди ле ма да ли пред ност има 

од ред ба чла на 57. став 2. Кри вич ног за ко ни ка или од ред бе ко је пред ви-

ђа ју тзв. за кон ско убла жа ва ње ка зне ка да је реч о кри вич ним де ли ма 

об у хва ће ним овом за бра ном. Осим то га, не ви де се кри те ри ју ми на 

осно ву ко јих су ода бра на кри вич на де ла код ко јих је за бра ње но убла жа-

ва ње ка зне. Те шко да се у том по гле ду мо же по ве за ти си ло ва ње са не до-

зво ље ним пре ла ском гра ни це, а сва ка ко, још ма ње се мо же на ћи об ја-

шње ње за што је за ко но да вац 2009. го ди не за бра нио убла жа ва ње ка зне 

за те жи об лик кри вич ног де ла нео вла шће не про из вод ње и ста вља ња у 

про мет опој них дро га (чл. 246) ка да је де ло учи ње но од стра не гру пе 

(став 3), а ни је за нај те жи об лик ка да је де ло учи ње но од стра не ор га ни-

зо ва не кри ми нал не гру пе (став 4). Ни кри ми нал но по ли тич ки се ова ква 

од ред ба не мо же бра ни ти ако се има у ви ду да Кри вич ни за ко ник, на ро-

чи то по сле За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2009. 

го ди не, пред ви ђа стро ге ка зне и ви со ке по себ не ми ни му ме. Осим то га, 

ова од ред ба је на и шла на кри ти ку ка ко те о ри је та ко и суд ске прак се. 

Оп ште је усво је но ми шље ње да би уки да њем ове од ред бе би ла укло ње на 

јед но „стра но те ло” и ано ма ли ја из За ко ни ка32. 

2.9. Про ду же но де ло (чл 61). Чла ном 8. Из ме на бри шу се од ред бе 

чла на 61. ст. 7. и 8. Кри вич ног за ко ни ка ко ји ма је пред ви ђе на је ди на 

31 Чла ном 7. За ко на о из ме на ма и до пу на ма из 2009. пред ло же но је да се бри ше 

члан 57. став 2. Кри вич ног за ко ни ка, ко јим је уве де на по пр ви пут у на шем за ко но дав-

ству ап со лут на за бра на убла жа ва ња ка зне за од ре ђе на де ла. 
32 На ве де но из обра зло же ња пред ло га из ме на 2012. 
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мо гућ ност по о штра ва ња ка зне, тј. мо гућ ност из ри ца ња те же ка зне од 

про пи са не. Кри ми нал но-по ли тич ка по тре ба за ова квим из у зет ком не 

по сто ји. Про пи са не ка зне су до вољ но стро ге, та ко да из ри ца не ка зне у 

прак си ско ро ни ка да не до сти жу про пи са не по себ не мак си му ме. Суд ска 

прак са ни је ко ри сти ла ову мо гућ ност, та ко ни у јед ном слу ча ју ка да је 

би ла про пи са на мо гућ ност по о штра ва ња ка зне у ра ни јем ју го сло вен-

ском кри вич ном пра ву (ви ше стру ки по врат) ни ка да ни је ко ри шће на ова 

мо гућ ност.

2.10. Из ме не об у хва ће не у чл. 7, 9, 10 11, За ко на о из ме на ма, 2012, 

из вр ше не су од ре ђе не тех нич ке ин тер вен ци је, ко је има ју и ма те ри јал но 

прав ни од раз.   

У чл. 7. Из ме на, от кла ња се јед на гре шка ко ја се пот кра ла у чл. 57 

ст 3 КЗ – ко ја се од но си на „гра ни це убла жа ва ња ка зне”. На и ме, у ст. 3, 

ко јим се од ре ђу је за бра на убла жа ва ња ка зне учи ни о цу уко ли ко је учи-

нио не „исто”, кри вич но де ло (ка ко је по гре шно на ве де но у из ме на ма 

2009) са да од ре ђе но да се за бра на од но си уко ли ко је ра ни је осу ђи ван за 

„исто вр сно” кри вич но де ло.

У чл. 9 Из ме на, од ре ђу је се да се при ли ком ура чу на ва ња при тво ра 

и ра ни је ка зне – чл. 63 ст. 1. има ура чу на ти и вре ме про ве де но на из др-

жа ва њу „ме ре за бра не на пу шта ња ста на”, што је са свим ло гич но и 

оправ да но. Та ко се вре ме про ве де но у кућ ном за тво ру ура чу на ва као и 

дан за тво ра (ст. 4. чл. 63). 

У чл. 10 Из ме на, из над чл. 89а, ме ња се на слов та ко да са да сто ји 

„За бра на при бли жа ва ња и ко му ни ка ци је са оште ће ним”, а у ста ву 2 

истог чла на од ре ђе но је да ова ме ра не мо же би ти кра ћа од шест ме се ци 

ни ти ду жа од три го ди не, што се ра чу на од да на пра во сна жно сти, с тим 

да се вре ме про ве де но у за тво ру, од но сно у здрав стве ној уста но ви у ко јој 

је из вр ше на ме ра без бед но сти, не ура чу на ва у вре ме тра ја ња ме ре. Овим 

се ис пра вља про пуст јер ра ни је ни је би ло од ре ђе но вре ме тра ја ња ове 

ме ре.

У чл. 11 Из ме на, у чл. 93. ст. 2. (од ред бе ко је го во ре о од у зи ма ња 

имо вин ске ко ри сти) ка да је у пи та њу за шти та оште ће ног пот кра ла се 

јед на тех нич ка гре шка па је уме сто ре чи „сва ког” имо вин ско прав ног 

зах те ва, из ме на ма од ре ђе но да се за ме њу је пра вил но са реч ју „свог” имо-

вин ско прав ног зах те ва. 

2.11. Но ви не у чл. 112 ст. 4 и 5 КЗ од но се се на пре ци зни је од ре ђи-

ва ње пој ма слу жбе ног ли ца и од го вор ног ли ца и др. На и ме, чла ном 12. 

Из ме на За ко на, ме ња се и до пу њу је члан 112. Кри вич ног за ко ни ка, ко ји 

од ре ђу је из ра зе ко ји се упо тре бља ва ју у за ко ни ку. У скла ду са пре по ру-
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ка ма Гру пе др жа ва за бор бу про тив ко руп ци је Са ве та Евро пе (GRE CO) 

пре ци зи ра ни су и про ши ре ни пој мо ви слу жбе ног ли ца и стра ног слу жбе-

ног ли ца. 

На дру га чи ји на чин је од ре ђен по јам од го вор ног ли ца, а нај ва жни ја 

раз ли ка у од но су на по сто је ће ре ше ње је сте та што се вла сник су бјек та 

при вред ног по сло ва ња са мим тим не сма тра и од го вор ним ли цем, осим 

ако не вр ши од ре ђе не функ ци је и по сло ве ко је му да ју свој ство од го вор-

ног ли ца. 

По ред то га, пре ци зи ран је и по јам опој них дро га, из раз ло га што је 

у пе ри о ду од по след ње из ме не Кри вич ног за ко ни ка до нет За кон о пси-

хо ак тив ним кон тро ли са ним суп стан ца ма, па је нео п ход но из вр ши ти 

уса гла ша ва ње ова два за ко на. 

Нај зад, ис пра вље на је и ома шка у по гле ду то га што је у чла ну 112. 

став 36. Кри вич ног за ко ни ка дат по јам имо вин ске ко ри сти, а не имо ви не 

ка ко је то са да про пи са но. Ако би та ко био од ре ђен по јам имо ви не, он 

очи глед но не би од го ва рао код оних кри вич них де ла код ко јих је имо-

ви на објект рад ње и на ко јој на сту па по сле ди ца. Реч је о за кон ском од-

ре ђи ва њу пој ма имо вин ске ко ри сти ка ко је она од ре ђе на у ре ле вант ним 

ме ђу на род ним уго во ри ма. На кон из ме на ст. 36 тре ба да гла си: 

„Имо вин ска ко рист је до бро сва ке вр сте, ма те ри јал но или не ма те-

ри јал но, по крет но или не по крет но, про це њи во или не про це њи во и ....” 

(чл. 112 ст. 36).

3. Из ме не у по себ ном де лу 

3.1. У по себ ном де лу, по ред од ре ђе них де кри ми на ли за ци ја где кри-

вич но прав на ин тер вен ци ја ни је ну жна (не са ве стан рад у при вред ном 

по сло ва њу), по сто ји оправ да ње да се уве ду од ре ђе на но ва кри вич на де ла 

(зло у по тре ба по ло жа ја од стра не од го вор ног ли ца – чл. 234, зло у по тре ба 

у јав ним на бав ка ма – чл 234а), али и да се из вр ше од ре ђе на пре ци зни ја 

ре ше ња, од но сно да се из вр ши од ре ђе на де ком по зи ци ја кри вич ног де ла 

као што је зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја из чл. 359 КЗ, због то га што 

се оно про те за ло и на област при вре де, (или да се из вр ше ин тер вен ци је 

код не ких кри вич них де ла код ко јих пре ви ше ши ро ка кри ми нал на зо на) 

те уме сто да пру жа ефи ка сни ју кри вич но прав ну за шти ту, угро жа ва не ке 

ва жне вред но сти и ин те ре се гра ђа на и дру штва. По ред то га, би ло је нео-

п ход но от кло ни ти и не пре ци зно сти за кон ског тек ста и ома шке до ко јих 

је до шло до но ше њем За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко-

ни ка 2009. го ди не што је до ве ло до про бле ма у суд ској прак си (нпр. чл. 
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182, 222, 236 ст 1. и сл.). Од ре ђе не ин тер вен ци је су ну жне и због ускла-

ђи ва ња са дру гим за ко ни ма ко ји са др же и пој мо ве од зна ча ја за про пи-

си ва ње кри вич них де ла. У овом ра ду при ка за ће мо са мо не ке бит не и 

но ве из ме не ко је се ти чу но вих кри вич них де ла, јер не ма про сто ра а 

ни ти је то по треб но да се на овом ме сту оп шир но из но се све из м е не, јер 

се то мо же на ћи у по је ди ним ко мен та ри ма КЗ. 

3.2. Угро жа ва ње си гур но сти (чл. 138). У чл. 138 ст. 3 КЗ ни је до шло 

до бри са ња овог ста ва, ка ко је то пред ло же но, не го са мо до од ре ђе не 

до пу не и ујед но је до шло до аде кват ни јих за пре ће них ка зни, ко је од го-

ва ра ју те жи ни де ла. До пу ном је од ре ђе но у ст. 3, да по ред за шти те ко ја 

се пру жа у за ко ну на ве де ним, да та иста за шти та ва жи и за „адво ка та и 

по ли циј ског слу жбе ни ка”. На ро ва но, за шти та је од ре ђе на ка да је ве за на 

за по сло ве ко је оба вља. У по гле ду ка зне, оне су зна чај но убла же не или 

бо ље ре ћи при ла го ђе не при ро ди и те жи ни ових де ла. Та ко је за де ло из 

ст. 1 од ре ђе на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до јед не го ди не. У ст. 2. 

Ка да је де ло учи ње но премa ви ше ли ца или од стра не ви ше ли ца или је 

де ло иза зва ло уз не ми ре ност гра ђа на или дру ге те шке по сле ди це, пред-

ви ђе на је ка зна за тво ра од три ме се ца до три го ди не, а за став 3, пред-

ви ђе на је ка зна за тво ра од шест ме се ци до пет го ди на. Го ње ње за сва три 

об ли ка овог де ла пред у зи ма се по слу жбе ној ду жно сти.

На да мо се да ће убу ду ће за ко но да вац има ти у ви ду код из ме на За-

ко ни ка и Обра зло же ње пред ло га за из ме не КЗ, од 2012, ко јим се пред-

ла же бри са ње ст. 3 чл. 138 КЗ. На и ме, у чл. 13. За ко на, би ло је пред ви-

ђе но да се бри ше нај те жи об лик кри вич ног де ла из чла на 138. ст. 3. 

Кри вич ног за ко ни ка. До из ме на из 2009 го ди не, овај нај те жи об лик из 

ст. 3. чл. 138. КЗ, у на шем кри вич ном за ко но дав ству ни је по сто јао. 

Основ на при мед ба је, по ред пре те ра них ре пре сив них те жњи, да се у гру-

пу кри вич них де ла ко ја пру жа ју кри вич но прав ну за шти ту основ ним 

пра ви ма и сло бо да ма чо ве ка и гра ђа ни на, угра ђу је за шти та и др жав них 

функ ци о не ра и но ви на ра, ко ја су ина че, ка да су у пи та њу су ди је и ту жи-

о ци, по кри ве на чл. 336б. Оста ли угро же ни ка да то ни је ве за но за функ-

ци ју су гра ђа ни и има ју рав но пра ван трет ман у за шти ти без дис кри ми-

на ци је, та ко да им ни је по треб на „по себ на за шти та”. Код угро жа ва ња 

си гур но сти „осе ћај стра ха и угро же но сти” се не про це њу је објек тив но, 

већ ка ко је угро же ни то до жи вио, док се код за шти те ра зних но си ла ца 

др жав них, јав них функ ци ја про це њу је на пад на но си о ца те функ ци је33. 

33 На ве де но је да овај об лик од раз пре те ра но ре пре сив них те жњи и има ка рак те ри-

сти ке вер бал ног по ли тич ког де лик та, па му и ни је ме сто у Гла ви че тр на е стој Кри вич ног 

за ко ни ка јер су у њој про пи са на кри вич на де ла ра ди за шти те основ них пра ва и сло бо да 

чо ве ка и гра ђа на, а не пра ва др жав них функ ци о не ра и но ви на ра. Што се су ди ја и ту жи-
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3.3. Оме та ње прав де (чл. 336б). Члан 30. За ко на о из ме на ма, пред-

ви ђа из ме ну кри вич ног де ла из чла на 336б став 2. Кри вич ног за ко ни ка. 

Пред ло же ном из ме ном из јед на ча ва ју се и адво ка ти са су ди јом, ту жи о-

цем или ње го вим за ме ни ком у по гле ду пру жа ња кри вич но прав не за-

шти те у вр ше њу адво кат ске слу жбе, јер је она од под јед на ког зна ча ја за 

не сме тан рад пра во су ђа. Овим де лом „оме та њем прав де”, се у ства ри 

вр ши дво стру ка за шти та јер је слич на или иста од ред ба пред ви ђе на у чл. 

138 КЗ. 

Не до зво ље но јав но ко мен та ри са ње суд ских од лу ка (чл. 336а) је из бри-

сан!34 Из ме на ма КЗ, је пра вил но бри сан чл. 336а – не до зво ље но јав но 

ко мен та ри са ње суд ских од лу ка. Ина че ова ин кри ми на ци ја је мо гла да 

до ве де сва ког па и оног ко се ба ви на уч ним ра дом до кри вич не од го вор-

но сти због јав ног ко мен та ри са ња суд ске од лу ке, ко ја ни је пра во сна жна. 

Ово де ло је ина че уве де но код из ме на ма и до пу на КЗ из 2009. Реч је о 

не по треб ној ин кри ми на ци ји ко ја огра ни ча ва и сло бо ду ис по ља ва ња ми-

шље ња а огра ни ча ва и сло бо ду ме ди ја. По сто ја ње кри вич ног де ла за ви си 

од про це не су да да ли је „јав на из ја ва у сред стви ма јав ног ин фор ми-

ла ца ти че, сва ка прет ња упу ће на њи ма већ је ин кри ми ни са на кри вич ном де лом из чла на 

336б (оме та ње прав де). Код кри вич ног де ла из чла на 138. реч је о иза зи ва њу осе ћа ња 

не си гур но сти, а да при то ме ни је од луч но да ли је без бед ност ли ца ко ме је прет ња упу-

ће на би ла и објек тив но угро же на. Пре из ме на и до пу на Кри вич ног за ко ни ка из 2009. 

го ди не основ ни об лик кри вич ног де ла угро жа ва ња си гур но сти је био за пре ћен ка зном 

за тво ра до јед не го ди не, а те жи об лик за тво ром од три ме се ца до три го ди не, а са да је 

пред ви ђе на осет но стро жа ка зна (основ ни об лик за твор до три го ди не, а те жи од три ме-

се ца до пет го ди на). Има ју ћи то у ви ду, ни је би ло оправ да но про пи си ва ти и нај те жи об-

лик учи њен пре ма но си о ци ма из вр шне и суд ске вла сти и но ви на ри ма ко ји је за пре ћен 

ка зном за тво ра од јед не до осам го ди на (иста ка зна је, на при мер, про пи са на за кри-

вич но де ло уби ства на мах). Мо же се по ста ви ти и пи та ње ни су ли ти ме дис кри ми ни са ни 

сви оста ли гра ђа ни, јер про из ла зи да је осе ћа ње си гур но сти на ве де них ли ца мно го вред-

ни ја и зна чај ни ја. Окол ност ко ме је прет ња упу ће на мо гла би се евен ту ал но узе ти у обир 

при ли ком од ме ра ва ња ка зне, а ако се ра ди о озбиљ ном угро жа ва њу то би мо гло да пред-

ста вља при прем не рад ње за кри вич но де ло уби ства пред став ни ка нај ви ших др жав них 

ор га на (члан 310. Кри вич ног за ко ни ка) ко је су ка жњи ве у скла ду са чла ном 320. Кри вич-

ног за ко ни ка. Ако је, пак, у пи та њу та ква прет ња ко ја би се мо гла оква ли фи ко ва ти као 

по ку шај де ла из чла на 310. Кри вич ног за ко ни ка, он да су та кви слу ча је ви за пре ће ни 

аде кват ном ка зном. Не при хва тљи во је да се за при пре ма ње уби ства пред став ни ка нај ви-

ших ор га на вла сти мо же из ре ћи за твор од јед не до пет го ди на, а ако им се са мо угро зи 

си гур ност прет њом, он да је за пре ће но ка зном за тво ра до осам го ди на. То је и нај ва жни ји 

раз лог за уки да ње овог ква ли фи ко ва ног об ли ка. Реч је о очи глед ној не ус кла ђе но сти јер 

пре ма про пи са ној ка зни про из ла зи да је при пре ма ње уби ства на ве де них ли ца лак ше де-

ло, не го прет њом угро зи ти њи хов осе ћај лич не си гур но сти. О овом об ра зло же њу убу ду ће 

тре ба во ди ти ра чу на. Об ра зло же ње уз Пред лог из ме на и до пу на КЗ из 2012.
34 Чла ном 29. За ко на о из ме на ма и до пу на ма КЗ, 2012, бри ше се кри вич но де ло из 

чла на 336а Кри вич ног за ко ни ка.
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са ња” (и са ма ова фор му ла ци ја из за кон ског опи са кри вич ног де ла ни је 

аде кват на) да та у на ме ри да се по вре ди прет по став ка не ви но сти или 

не за ви сно сти су да. То мо же во ди ти за бра ни ко мен та ри са ња у сред-

стви ма јав ног ин фор ми са ња сва ког по ступ ка пред су дом. Не ко рект но 

из ве шта ва ње по је ди них ме ди ја о не ким суд ским по ступ ци ма и да ва ње 

не а де кват них из ја ва од стра не по је ди на ца не мо гу да оправ да ју кри вич-

но прав ну ре пре си ју, ни ти се пак њо ме мо же ре ши ти про блем не ко рект-

ног ко мен та ри са ња суд ских по сту па ка у ме ди ји ма.

3.4. Де кри ми на ли за ци ја кле ве те (чл. 171 КЗ). Јед но од ве о ма спор-

них пи та ња у кри вич ном пра ву је сте де кри ми на ли за ци ја кри вич ног де ла 

кле ве те из чл. 171 КЗ (чл. 14. Из ме на). Иако је ово кри вич но де ло уко ре-

ње но у кри вич ном за ко но дав ству са вре ме них др жа ва, а у те о ри ји и прак си 

ни је би ло спор но, ни је оправ да но да се под при ти ском сред ста ва ин фор-

ми са ња35, бри ше из кри вич ног за ко ни ка, на и ме „ко за дру гог из но си или 

про но си што год не и сти ни то, што мо же шко ди ти ње го вој ча сти и угле ду”. 

3.5. Не до зво ље не пол не рад ње (чл. 182). Ово кри вич но де ло го во ри 

о блуд ним рад ња ма. Чла ном 15. За ко на ис пра вља се гре шка учи ње на За-

ко ном о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2009. го ди не ко ја 

је до ве ла до то га да је за не до зво ље не пол не рад ње пре ма де те ту про пи-

са на стро жа ка зна не го за слу чај ка да су те исте рад ње учи ње не пре ма 

де те ту од стра не на став ни ка, вас пи та ча, ро ди те ља и дру гих на ве де них 

ли ца. На кон из ме на чл. 182 гла си:

(1)  „Ко под усло ви ма изу чл. 178 ст. 1 и 2, 179 ст. 1. и 181 ст. 1 и 2, овог 

за ко ни ка из вр ши не ку дру гу пол ну рад њу, ка зни ће се нов ча ном ка-

зном или за тво ром до три го ди не. 

(2)  Ко под усло ви ма из чл. 180 ст. 1. и чла на 181. став 3. овог за ко ни ка 

из вр ши не ку дру гу пол ну рад њу, ка зни ће се за тво ром од шест ме се ци 

до пет го ди на”.

3.6. Раз бој ни штво (чл. 206). Чла ном 16. За ко на код при ви ле го ва ног 

об ли ка раз бој ни штва у чла ну 206. став 4. Кри вич ног за ко ни ка ме ња се 

гра ни ца у по гле ду вред но сти од у зе те ства ри ра ди ускла ђи ва ња са кри-

вич ним де лом сит не кра ђе, ута је и пре ва ре код ко га се та гра ни ца сни-

жа ва, са пет на ест на пет хи ља да ди на ра. (члан 18. За ко на).

3.7. До го ва ра ње ис хо да так ми че ња /чл. 208б/. И ов де се ра ди о сво-

је вр сној пре ва ри. Чла ном 17. За ко на у Кри вич ни за ко ник се до да је но ви 

члан 208б ко јим се про пи су је но во кри вич но де ло – до го ва ра ња ис хо да 

35 У обра зло же њу За ко на, се на во ди да је то учи ње но под при ти ском ве ли ког бро ја 

удру же ња и струч не јав но сти, а на ро чи то но ви нар ских удру же ња. 
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так ми че ња. Ова по ја ва је при сут на у прак си и оправ да ва кри вич но-

прав ну ин тер вен ци ју, а у ве ћи ни слу ча је ва не мо же да се под ве де под 

за кон ски опис не ког дру гог кри вич ног де ла (пре све га пре ва ре). Сто га је 

би ло по треб но про пи са ти но во кри вич но де ло ко је има основ ни, те жи и 

нај те жи об лик, а по себ но је ин кри ми ни сан и по ку шај основ ног об ли ка 

с об зи ром да он пре ма оп штим од ред ба ма о ка жња ва њу за по ку шај не 

би био ка жњив. 

Рад ња овог де ла је до го ва ра ње ис хо да спорт ског или дру гог так ми-

че ња, у на ме ри да се би или дру гом при ба ви имо вин ску ко рист (ст. 1)36. 

Обје кат за шти те (за штит ни објект) је ре гу лар ност так ми че ња и имо-

ви на. 

Об лик кри ви це је ди рект ни уми шљај. 

На ме ра је оба ве зан еле ме нат де ла, као по ја чан су бјек тив ни еле ме-

нат на вољ ном пла ну.

За по ку шај де ла из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се... (ст. 4) 

Те жи об ли ци су ве за ни за имо вин ски цен зус, на и ме за ст. 2, ако имо-

вин ска ко рист пре ла зи 450.000 ди на ра, а ст. 3, ако имо вин ска ко рист 

пре ла зи 1.500.000 хи ља да ди на ра.  

Пред ви ђе на је ку му ла тив на ка жњи вост и то за твор и нов ча на ка зна, 

за сва три об ли ка. 

Ст. 1. За основ ни об лик ка зна за тво ра од шест ме се ци до три го ди не 

и нов ча на ка зна.

Ст. 2.  За те жи об лик ка зна за тво ра од јед не до осам го ди на и нов ча на 

ка зна,

Ст. 3. За нај те жи об лик, ка зна за тво ра од две до де сет го ди на и нов-

ча на ка зна. 

Иако по сто ји осно ва за за ко но дав ца да ин кри ми ни ше – уго ва ра ње 

ис хо да так ми че ња, чл. 208 б, из гле да да ова ин кри ми на ци ја ни је та квог 

сте пе на дру штве не опа сно сти, ни ти је у то ли кој ме ри из ра же на те жи на 

де ла и сте пен угро жа ва ња за шти ће ног до бра, а за штит ни обје кат је ре-

гу лар ност так ми че ња и за шти та имо ви не, да би би ло ну жно пред ви де ти 

та ко ви со ке ка зне за ово де ло, по го то во што је уз ка зну за тво ра оба ве зно 

пред ви ђе на и нов ча на ка зна37.

36 „Имо вин ску ко рист” тре ба схва та ти сход но од ред би чл. 112 ст. 36. КЗ, али са Из-

ме на ма од 2012, где се уме сто ре чи „имо ви ном се”, за ме њу је ре чи ма „имо вин ска ко рист 

је”. Да кле, „Имо вин ска ко рист је до бро сва ке вр сте, ма те ри јал но или не ма те ри јал но, 

по крет но или не по крет но, про це њи во или не про це њи во и ....” 
37 Пред ви ђе не ка зне за тво ра би би ле аде кват ни је нпр. у ст. 1. до 1 го ди не, без на зна-

че ња нај ма ње ме ре, ст. 2. од 3 ме се ца до 3 го ди не, а у ст. 3, од 6 ме се ци до 5 го ди на, уз 

нов ча ну ка зну за све об ли ке де ла.
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3.8. Сит на кра ђа, ута ја и пре ва ра (чл. 210 ст. 2). Чла ном 18. За ко на 

пред ви ђа се ни жа гра ни ца у по гле ду нов ча ног из но са код кри вич ног 

де ла сит не кра ђе, ута је и пре ва ре, са пет на ест хи ља да се сни жа ва гра-

ни ца на пет хи ља да ди на ра, чи ме се про ши ру ју основ ни об ли ци кри вич-

них де ла кра ђе, ута је и пре ва ре. Осим у по гле ду про пи са не ка зне, то ће 

зна чи ти и то да се је дан део ових кри вич них де ла не ће ви ше го ни ти по 

при ват ној ту жби, већ по слу жбе ној ду жно сти. У прак си је за па жен осе-

тан по раст вр ше ња на ро чи то сит ног де ла кра ђе код ко јег је фак тич ки 

до шло до де кри ми на ли за ци је јер за оште ће ног го ње ње по при ват ној ту-

жби пред ста вља осе тан те рет, па учи ни о ци че сто и кал ку ли шу са тим да 

вред ност од у зе тих ства ри не пре ђе из нос од пет на ест хи ља да ди на ра. 

Раз лог за сни жа ва ње ове гра ни це је сте и ни зак жи вот ни стан дард, јер за 

мно ге оште ће не из нос од пет на ест хи ља да ди на ра ни је ма ли из нос.

3.9. Не у пла ћи ва ње по ре за по од бит ку (чл. 229а). Чла ном 20. Из ме на 

за ко на, осим што је аде кват ни је дат опис кри вич ног де ла из чла на 229а 

став 1. Кри вич ног за ко ни ка он је до пу њен ти ме што об у хва та и не пла-

ћа ње до при но са или дру гих да жби на. Ов де се ра ди о на мер ном из бе га-

ва њу пла ћа ња до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње по од бит ку 

или дру гих про пи са них да жби на, од стра не од го вор ног ли ца у прав ном 

ли цу – по ре ски пла тац, као и пред у зет ни ку – по ре ском пла ти о цу. У до-

при но се спа да и из два ја ње за пен зи о но, а дру ге да жби не би би ле оба ве зе 

ко је се об ра чу на ва ју за не за по сле не и сл. 

У ст. 4. за ово де ло је би ла пред ви ђе на и ме ра без бед но сти – за бра не 

вр ше ња, по зи ва де лат но сти или ду жно сти, али је из ме на ма од ре ђе но 

бри са ње од ред ба ста ва 4. на ве де ног чла на, јер ни је у скла ду са оп штим 

од ред ба ма чла на 85. Кри вич ног за ко ни ка ко је про пи су ју ову ме ру без-

бед но сти и ко ја се из ри че на осно ву њих.

3.10. Зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца (чл. 234). Нај зна чај-

ни ја из ме на је уво ђе ње но вог кри вич ног де ла уме сто по сто је ћег кри вич-

ног де ла – не са ве сног ра да у при вред ном по сло ва њу из чла на 234. Кри-

вич ног за ко ни ка ко је се као пре ва зи ђе но и не по треб но уки да јер је 

сво је вре ме но уве де но у на сто ја њу да се пру жи по ја ча на за шти та дру-

штве ној сво ји ни и у оним слу ча је ви ма ка да не по сто ји на ме ра да се се би 

или дру го ме при ба ви би ло ка ква ко рист (не по зна је га ни јед но кри вич но 

за ко но дав ство европ ских зе ма ља), но вим тек стом чла на 234. Кри вич ног 

за ко ни ка уво ди се кри вич но де ло зло у по тре бе по ло жа ја од го вор ног ли-

ца. Уво ђе ње овог кри вич ног де ла је сте по сле ди ца по тре бе да се на пра ви 

бит на раз ли ка из ме ђу од го вор ног и слу жбе ног ли ца што са да ни је слу чај. 

На и ме, кри вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја из чла на 359. 
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Кри вич ног за ко ни ка у пот пу но сти из јед на ча ва слу жбе но и од го вор но 

ли це. То не ма сво је кри ми нал но по ли тич ко оправ да ње јер су слу жбе но 

и од го вор но ли це два раз ли чи та су бјек та ко ја има ју раз ли чи та овла-

шће ња и то у раз ли чи тим обла сти ма. Док слу жбе но ли це де лу је у ор га-

ни ма упра ве оба вља ју ћи сво је слу жбе не функ ци је, од го вор но ли це вр ши 

од ре ђе ни круг по сло ва у упра вља њу и де ло ва њу су бјек та при вред ног 

по сло ва ња. Осим су же не кри ми нал не зо не код за кон ског опи са овог 

кри вич ног де ла, с об зи ром на то да се зах те ва да је при ба вље на про тив-

прав на имо вин ска ко рист, а не би ло ка ква ко рист (као код слу жбе ног 

ли ца) и про пи си ва ња не што ни жих ка зни, су жа ва њу кри ми нал не зо не 

код овог кри вич ног де ла до при не ће и дру га чи ја фор му ла ци ја од ред бе 

ко ја да је зна че ње из ра за „од го вор но ли це” (члан 112. став 5. Кри вич ног 

за ко ни ка) јер тај по јам ви ше не об у хва та вла сни ка ко ји исто вре ме но не 

оба вља и по сло ве и функ ци ју од го вор ног ли ца.38 

а) Но во де ло зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца – чл. 234. је 

иден тич но са де лом из чл. 359 КЗ. с тим што се у овој за кон ској од ред би 

тра жи да се опи са ним рад ња ма од го вор ног ли ца, „при ба ви се би или дру-

гом фи зич ком или прав ном ли цу про тив прав на имо вин ска ко рист или 

дру гом на не се имо вин ска ште та”. Да кле, ов де се уба цу је еле ме нат 

„про тив прав ност”, што зна чи да је по тре бан и су бјек тив ни од нос и на 

овај еле ме нат, ко ји се у сва ком кон крет ном слу ча ју мо ра утвр ђи ва ти, 

а не са мо се осло ни ти на еле ме нат про тив прав но сти као са став ни еле-

ме нат оп штег пој ма кри вич ног де ла. Еле ме нат про тив прав но сти је ов де 

ло ги чан, јер у при вред ном по сло ва њу глав ни мо тив је сти ца ње до би ти, 

али не и про тив прав но. Ви си на ка зни за основ ни и те же об ли ке је пра-

вил но по ста вље на, јер је ово де ло при род но ма ње дру штве но опа сно, и 

не што бла же од зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја од стра не слу жбе них 

ли ца. 

Ова ко од ре ђе но но во кри вич но де ло, са сво јом струк ту ром, зах те-

ва ло је и пре ци зни је од ре ђи ва ње пој ма од го вор ног ли ца, а нај ва жни ја 

раз ли ка у од но су на по сто је ће ре ше ње је сте та што се вла сник су бјек та 

при вред ног по сло ва ња са мим тим не сма тра и од го вор ним ли цем, осим 

ако не вр ши од ре ђе не функ ци је и по сло ве ко је му да ју свој ство од го вор-

ног ли ца, што је у скла ду са пре по ру ка ма Гру пе др жа ва за бор бу про тив 

ко руп ци је Са ве та Евро пе (GRE CO). Чл. 234. „Зло у по тре ба по ло жа ја од го-

вор ног ли ца.

(1) Од го вор но ли це ко је ис ко ри шћа ва њем свог по ло жа ја или овла-

шће ња, пре ко ра че њем гра ни ца свог овла шће ња или не вр ше њем сво је 

38 Ви ди чл 12 ст. 4 и 5, За ко на о из ме на ма и до пу на ма КЗ, од 2012. 
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ду жно сти при ба ви се би или дру гом фи зич ком или прав ном ли цу про-

тив прав ну имо вин ску ко рист или дру гом на не се имо вин ску ште ту, ка-

зни ће се за тво ром од три ме се ца до три го ди не. 

(2) Ако је из вр ше њем де ла из ста ва 1. овог чла на при ба вље на имо-

вин ска ко рист у из но су пре ко че ти ри сто пе де сет хи ља да ди на ра, учи ни-

лац ће се ка зни ти за тво ром од шест ме се ци до пет година`

(3) Ако вред ност при ба вље не имо вин ске ко ри сти пре ла зи из нос од 

ми ли он и пет сто хи ља да ди на ра учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од две 

до де сет го ди на.”

б) Струк ту ра кри вич них де ла из обла сти при вре де. Ка да се по-

гле да струк ту ра ових де ла, на ме ће се пи та ње озбиљ не и те ме љи те ре-

фор ме број них ин кри ми на ци ја, ко ја не мо же би ти ни ла ка ни бр за, јер 

тај про блем исто има ју и зе мље са раз ви је ном тр жи шном еко но ми јом и 

функ ци о нал ним прав ним си сте мом. Да кле, кри вич ним де ли ма из обла-

сти при вре де убу ду ће тре ба по све ти ти ду жну па жњу и из ба ци ти за шти ту 

кри вич ним пра вом, где то ни је ну жно, и где се гра ђан ско прав ним ме-

ра ма мо же ре ши ти од ре ђе ни прав ни про блем. То је им пе ра тив ко ји про-

из ла зи из тр жи шне при вре де, а по себ но што у том си сте му по сло ва ња 

вла да ју стро ги за ко ни тр жи шта, а у по сло ва ње се ула зи са не ми нов ним 

ве ћим или ма њим тр жи шним ри зи ком, са ко лек тив ним од лу ка ма и у 

пра ви лу са ви ше уче сни ка. За ко ни тр жи шта мо гу да по ти ру и свест и 

во љу, ма ка ква она би ла, па се че сто по ста вља пи та ње до ка зи ва ња су бјек-

тив ног од но са учи ни о ца пре ма де лу. Осим то га ре зул та ти по сло ва ња се 

ме ре у сред њо роч ним или ду го роч ним пла но ви ма, а не се па рат но и по-

је ди нач но, а крат ки по те зи у пра ви лу не до но се ко рист, већ ре зул тат 

тре ба да сти же ка сни је у пла ни ра ном пе ри о ду. Због то га сма трам да би 

се убу ду ће ин кри ми на ци је у обла сти при вре де мо ра ле ра ди ти тим ски уз 

кон сул та ци је са нај бо љим струч ња ци ма из обла сти еко но ми је. 

3.11. Зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја (чл. 359). У По себ ном де лу 

За ко ни ка, јед на од нај ну жни јих и нај при хва тљи ви јих ин тер вен ци ја је у 

кри вич ном де лу из чл. 359 – зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја, где се 

бри ше „од го вор но ли це”, као по тен ци јал ни из вр ши лац де ла, јер је ње-

го ва де лат ност ве за на ис кљу чи во за при вред но по сло ва ње39. Одва ја њем 

из овог де ла као из вр ши о ца од го вор но ли це, би ло је ну жно про ши ри ти 

и пре ци зни је од ре ди ти по јам слу жбе ног ли ца и стра ног слу жбе ног ли ца, 

што је учи ње но у скла ду са пре по ру ка ма Гру пе др жа ва за бор бу про тив 

ко руп ци је Са ве та Евро пе (GRE CO).

39 За ово ре ше ње овај аутор се за ла гао у два сво ја на уч на ра да, „Кри вич но де ло зло-

у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја”, На уч ни скуп, Ко па о ник, 2008, и „Прин цип за ко ни то сти 

и кри вич но де ло зло у по тре бе слу жбе ног по ло жа ја”, Гла сник, АК Вој во ди не, бр. 1. 2010.
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Бри са њем из чла на 359. став 1. Кри вич ног за ко ни ка, од го вор но ли це 

као по тен ци јал ни из вр ши лац де ла, за ко но да вац је оправ да но про пи сао 

но во кри вич но де ло (чл. 234. Кри вич ног за ко ни ка) за од го вор но ли це 

ко је се чи ни у при вре ди, у при вред ном по сло ва њу, због зна чај них раз-

ли ка из ме ђу пој ма од го вор ног и слу жбе ног ли ца и по сло ва ко је они оба-

вља ју, те објек ту за шти те. Док је код слу жбе ног ли ца ши ро ка кри вич но-

прав на за шти та оправ да на, ка да је у пи та њу за шти та „слу жбе”, па сва 

са вре ме на европ ска кри вич на за ко но дав ства по зна ју ову ин кри ми на ци ју 

(с тим што је она на раз ли чи те на чи не пред ви ђе на у по је ди ним за ко но-

дав стви ма, тј. за ко но дав ства се раз ли ку ју у по гле ду ње ног на зи ва и фор-

му ла ци је), у по гле ду од го вор ног ли ца си ту а ци ја је бит но дру га чи ја. На-

и ме, по сто је ћа ин кри ми на ци ја из чла на 359. Кри вич ног за ко ни ка се у 

од но су на њих по ка зу је пре ши ро ком јер мо же да об у хва ти и слу ча је ве 

при вред ног по сло ва ња ко је се оба вља у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу-

ли шу то по сло ва ње. За то је би ло нео п ход но про пи са ти но во кри вич но 

де ло зло у по тре бе по ло жа ја од го вор ног ли ца, а код кри вич ног де ла из 

чла на 359. Кри вич ног за ко ни ка као из вр ши о ца пред ви де ти са мо слу-

жбе но ли це.

3.12. Зло у по тре ба у ве зи са јав ном на бав ком (чл. 234а). Чла ном 22. 

За ко на уно си се у Кри вич ни за ко ник члан 234а ко јим се про пи су је но во 

кри вич но де ло зло у по тре бе у ве зи са јав ним на бав ка ма. Има ју ћи у ви ду 

про ши ре ност и дру штве ну штет ност овог по на ша ња за кон ски опис овог 

кри вич ног де ла је по ста вљен ве о ма ши ро ко. По ла зе ћи од то га да се зло-

у по тре бе у обла сти јав них на бав ки по пра ви лу вр ше та ко што у то ме 

уче ству ју и на ру чи лац и по ну ђач, осим од го вор ног ли ца у по ну ђа чу, 

про пи сан је и об лик код ко јег се као из вр ши лац по ја вљу је од го вор но или 

слу жбе но ли це у на ру чи о цу. Про пи сан је и те жи об лик с об зи ром на ви-

си ну вред но сти јав не на бав ке.

„Зло у по тре ба у ве зи са јав ном на бав ком
Члан 234а

(1) Од го вор но ли це у пред у зе ћу или дру гом су бјек ту при вред ног 

по сло ва ња ко је има свој ство прав ног ли ца или пред у зет ник, ко ји у ве зи 

са јав ном на бав ком под не се по ну ду за сно ва ну на ла жним по да ци ма, или 

се на не до зво љен на чин до го ва ра са оста лим по ну ђа чи ма, или пре ду зме 

дру ге про тив прав не рад ње у на ме ри да ти ме ути че на до но ше ње од лу ка 

на ру чи о ца јав не на бав ке, ка зни ће се за тво ром од шест ме се ци до пет 

го ди на.

(2) Ка зном из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го вор но или слу-

жбе но ли це у на ру чи о цу јав не на бав ке ко је ис ко ри шћа ва њем свог по ло-
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жа ја или овла шће ња, пре ко ра че њем гра ни це свог овла шће ња, или не вр-

ше њем сво је ду жно сти кр ши за кон или дру ге про пи се о јав ним на бав ка ма 

и ти ме про у зро ку је ште ту јав ним сред стви ма.

(3) Уко ли ко је де ло из ст. 1. и 2. овог чла на учи ње но у ве зи са јав ном 

на бав ком чи ја вред ност пре ла зи из нос од сто пе де сет ми ли о на ди на ра, 

учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од јед не до де сет го ди на.

(4) Учи ни лац из ста ва 1. овог чла на ко ји до бро вољ но от кри је да се 

по ну да за сни ва на ла жним по да ци ма или на не до зво ље ном до го во ру са 

оста лим по ну ђа чи ма, или да је пред у зео дру ге про тив прав не рад ње у 

на ме ри да ути че на до но ше ње од лу ка на ру чи о ца пре не го што он до не се 

од лу ку о из бо ру по ну де, мо же осло бо ди ти од ка зне.“

3.13. Чла ном 23. Из ме на за ко на, вр ши се ускла ђи ва ње кри вич ног 

де ла фал си фи ко ва ње зна ко ва за обе ле жа ва ње ро бе, ме ра и те го ва из 

чла на 245. Кри вич ног за ко ни ка са За ко ном о ме тро ло ги ји. На слов из над 

чла на и члан 245. ме ња ју се и гла се: 

„Фал си фи ко ва ње зна ко ва, од но сно др жав них жи го ва за обе ле жа-

ва ње ро бе, ме ри ла и пред ме та од дра го це них ме та ла” Члан 245.

(1) Ко у на ме ри да их упо тре би као пра ве, на пра ви ла жне пе ча те, 

жи го ве, мар ке или дру ге зна ко ве за обе ле жа ва ње до ма ће или стра не 

ро бе ко ји ма се жи го шу др во, сто ка или ка ква дру га ро ба или ко у ис тој 

на ме ри та кве пра ве зна ко ве пре и на чи или ко та кве ла жне или пре и на-

че не зна ко ве упо тре би као пра ве, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за-

тво ром до три го ди не.

(2) Ко у на ме ри да их упо тре би као пра ве на пра ви ла жна уве ре ња о 

одо бре њу ти па ме ри ла и уве ре ња о ове ра ва њу ме ри ла, од но сно жи го ве 

и дру ге зна ко ве уса гла ше но сти ко ји ма се жи го шу ме ри ла и пред ме ти од 

дра го це них ме та ла у сми слу про пи са ко ји ма се уре ђу ју ме тро ло ги ја и 

кон тро ла пред ме та од дра го це них ме та ла или ко у ис тој на ме ри ори ги-

нал уве ре ња, од но сно пра ве др жав не жи го ве и дру ге зна ко ве уса гла ше-

но сти пре и на чи или ко та ква ла жна или пре и на че на уве ре ња, од но сно 

др жав не жи го ве и дру ге зна ко ве уса гла ше но сти упо тре би као пра ве, ка-

зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до две го ди не.

(3) Ла жна уве ре ња, др жав ни жи го ви и зна ко ви, ме ри ла и пред ме ти 

од дра го це них ме та ла од у зе ће се”.

3.14. У број ним чла но ви ма За ко ни ка вр ше не су од ре ђе не тех нич ке 

ин тер вен ци је ко је има ју и ма те ри јал но прав ни зна чај. 

•  Та ко је у чл. 247 омо гу ћа ва ње ужи ва ња опој них дро га, став 4, ко ји од-

ре ђу је да се не ће ка зни ти здрав стве ни рад ник ко ји у окви ру пру-

жа ња ме ди цин ске по мо ћи омо гу ћи упо тре бу опој них дро га – бри ше 



Уводни реферати 63

као не по тре бан. Та од ред ба ко ја про пи су је да се не ће ка зни ти здрав-

стве ни рад ник ко ји у окви ру ме ди цин ске по мо ћи омо гу ћа ва упо-

тре бу опој них дро га ко ја је уне та За ко ном о из ме на ма и до пу на ма 

Кри вич ног за ко ни ка из 2009. го ди не је пот пу но не по треб на, јер то и 

ина че ни је кри вич но де ло за то што му не до ста је про тив прав ност. И 

ка да то не би би ло из ри чи то до зво ље но (члан 64. За ко на о пси хо ак-

тив ним кон тро ли са ним суп стан ца ма), то би про из ла зи ло из оп ште-

у сво је ног ста ва те о ри је и прак се40. 

•  За тим је из бри сан чл. 312 – те ро ри зам, из гла ве два де сет осме, ко ја 

од ре ђу је кри вич на де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти зе-

мље. Бри са ње чла на 312. Кри вич ног за ко ни ка је по сле ди ца про пи-

си ва ња кри вич ног де ла те ро ри зма на је дин ствен на чин, без об зи ра 

да ли је оно учи ње но про тив Ре пу бли ке Ср би је, стра не др жа ве, или 

ме ђу на род не ор га ни за ци је (члан 391. Кри вич ног за ко ни ка). Услед 

овог су из вр ше не ну жне из ме не ко је су прав но тех нич ке при ро де у 

чл. 319 и 321 Кри вич ног за ко ни ка . 

•   За тим су от кло ње не не ло гич но сти у чл. 346 ст. 7. Кри вич ног за ко-

ни ка. Из ме на ма из вр ше ним 2009. го ди не. На и ме, у ст. 6 истог чла на 

пред ви ђе на је мо гућ ност осло бо ђе ња од ка зне за ор га ни за то ра, тим 

пре је то, под од ре ђе ним усло ви ма, оправ да но пред ви де ти и за при-

пад ни ка гру пе или при пад ни ка ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе. Да-

кле, из ме на ма је пред ви ђе на мо гућ но сти осло ба ђа ња од ка зне и при-

пад ни ка гру пе (чл. 346 ст. 7). Исто вре ме но је от кло ње на и ома шка у 

ста ву 7. (код за пре ће не ка зне два пу та се по на вља нов ча на ка зна).

•   Фал си фи ко ва ње ис пра ве, у чл. 355 ст. 1 КЗ, уме сто ре чи „не и сти ни ту” 

за ме њу је се реч ју „пре и на че ну”41. 

•   Тр го ви на љу ди ма (чл. 388). Чла ном 38. За ко на ис пра вља се гре шка 

код кри вич ног де ла тр го ви не љу ди ма из чла на 388. Кри вич ног за ко-

ни ка, та ко да је би ла пред ви ђе на стро жа ка зна ка да се де ло из вр ши 

пре ма де те ту, не го у слу ча ју ка да се том де те ту још на не се и те шка 

те ле сна по вре да. Да кле, члан 388. став 4. ме ња се и гла си:

„(4) Ако је услед де ла из ст. 1. и 2. овог чла на на сту пи ла те шка те ле-

сна по вре да не ког ли ца, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од пет до пет-

на ест го ди на, а ако је на сту пи ла те шка те ле сна по вре да ма ло лет ног ли ца 

услед де ла из ста ва 3. овог чла на, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром нај-

ма ње пет го ди на.”

40 Обра зло же ње уз Пред лог За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, 

2012. 
41 Чл. 34 За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, 2012. 
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3.15. Не до зво ље на про из вод ња, др жа ње, но ше ње и про мет оруж ја и 
екс пло зив них ма те ри ја ла (чл. 348). Чла ном 32. За ко на се ме ња члан 

348. Кри вич ног за ко ни ка ко ји је по сле до но ше ња За ко на о из ме на ма и 

до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2009. го ди не ства рао вр ло озбиљ не 

про бле ме у суд ској прак си. Пре све га, про пи си ва ње нео вла шће ног но-

ше ња оруж ја и дру гих пред ме та овог кри вич ног де ла као нај те жег об-

ли ка са про пи са ном ве о ма стро гом ка зном отво ри ло је ди ле му да ли то 

кри вич но де ло по сто ји и у слу ча ју ка да не ко има до зво лу за др жа ње 

оруж ја. Иако су не ки су до ви сма тра ли да се у том слу ча ју ра ди са мо о 

пре кр ша ју про пи са ном у За ко ну о оруж ју и му ни ци ји, дру ги су за у зе ли 

став да је у пи та њу овај нај те жи об лик кри вич ног де ла. Као да љи про-

блем, ја ви ло се пи та ње оправ да но сти из јед на ча ва ња нео вла шће ног но-

ше ња оруж је оних ко ји има ју до зво лу за др жа ње оруж ја са они ма ко ји 

ту до зво лу не ма ју. Нај зад, про пи са на ка зна (од две до два на ест го ди на) 

до ве ла је до то га да ово де ло по те жи ни бу де зна чај ни је од оног ко је се 

вр ши упо тре бом тог оруж ја (на при мер, уби ство на мах) и са ко јим се 

оно на ла зи у сти ца ју. За то је нео п ход но да се на пра ви зна чај на раз ли ка 

у про пи са ној ка зни из ме ђу оних ко ји нео вла шће но но се оруж је, а има ју 

до зво лу за ње го во др жа ње, од оних ко ји ту до зво лу не ма ју, као и да се 

пред ви ди не што ни жа ка зна за нај те жи об лик ко ји би мо гли да из вр ше 

са мо они ко ји нео вла шће но но се оруж је не ма ју ћи ни до зво лу за ње го во 

др жа ње.42 

Као по сле ди ца овог, по о штре на је ка зна из ст. 3 та ко да са да сто ји 

од 2 до 10 го ди на, а у ст. 4 је сни жен гор њи ни во ка зне са 12 на 10 го ди на. 

По сле ст. 4 до дан је но ви ст. 5 – ко нео вла шће но но си пред ме те де ла из 

ста ва 1. овог чла на за чи је на ба вља ње и др жа ње има одо бре ње над ле жног 

ор га на, ка зни ће се за тво ром од шест ме се ци до пет го ди на. До са да шњи 

ст. 5 по ста је ст. 6. 

3.16. Ла жни ази лан ти. Сва ко вре ме до но си и но ве про бле ме. Отва-

ра њем пре ма Европ ској уни ји и без ви зни ре жим, омо гу ћу је кре та ње 

љу ди и са овог про сто ра на про стор Европ ске уни је. То је до ве ло до ла-

жних зах те ва за при ја ву у ино стран ству да би се до ко па ли по сла со ци-

јал не по мо ћи и сл. а при ка зу ју ћи да су би ли по ли тич ки дис кри ми ни са ни 

у зе мљи из ко је до ла зе. Ово по на ша ње је узе ло ма ха, по при ми ло је ка-

рак те ри сти ке јед не дру штве но не га тив не по ја ве, на шта су ука зи ва ле 

стра не вла де, па чак и за пре ти ле по нов ним уво ђе њем ви за за гра ђа не 

Ср би је, због че га је ова кво по на ша ње би ло по треб но ин кри ми ни са ти и 

42 Обра зло же ње уз Пред лог За ко на о из ме на ма и до пу на ма кри вич ног за ко ни ка, 

2012. 
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пред ви де ти као но во кри вич но де ло. Да кле, да би се спре чи ло зло у по-

тре бља ва ње пра ва ази ла би ло је нео п ход но из кри ми нал но-по ли тич ких 

раз ло га та кву по ја ву тре ти ра ти и с кри вич но прав ног аспек та. Чла ном 

33. За ко на до пу њу је се Кри вич ни за ко ник чла ном 350а, на тај на чин што 

се уво ди но во кри вич но де ло омо гу ћа ва ња зло у по тре бе оства ри ва ња 

пра ва ази ла у стра ној др жа ви. По тре ба да се про пи ше ово кри вич но 

де ло је на ста ла да би се ин кри ми ни са ле рад ње по ма га ња на шим др жа-

вља ни ма ко ји зло у по тре бља ва ју мо гућ ност до би ја ња ази ла у стра ној др-

жа ви, као што је ор га ни зо ва ње њи хо вог пу то ва ња у ино стран ство са на-

ме ром при ба вља ња имо вин ске ко ри сти, или им на дру ги на чин 

омо гу ћа ва ју зло у по тре бу пра ва на тра же ње ази ла у стра ној др жа ви. У 

чл. 33 Из ме на за ко на, по сле чла на 350, до дат је но ви чл. 350а и то:  

„Омо гу ћа ва ње зло у по тре бе оства ри ва ња пра ва ази ла у стра ној др-

жа ви

Члан 350а

(1) Ко у на ме ри да се би или дру гом при ба ви ка кву ко рист, вр ши или 

ор га ни зу је тран спорт, пре ба ци ва ње, при хват, сме штај, скри ва ње или на 

дру ги на чин омо гу ћа ва да др жа вља нин Ср би је ла жним при ка зи ва њем 

угро же но сти ње го вих људ ских пра ва и сло бо да, у стра ној др жа ви за-

тра жи азил, ка зни ће се за тво ром од три ме се ца до три го ди не.

(2) Ако је де ло из ста ва 1. овог чла на учи ње но од стра не гру пе или 

зло у по тре бом овла шће ња, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од шест 

ме се ци до пет го ди на.

(3) За де ло из ста ва 2. овог чла на ор га ни за тор ће се ка зни ти за тво-

ром од јед не до осам го ди на.

(4) Пред ме ти, пре во зна и дру га сред ства на ме ње на или упо тре бље на 

за из вр ше ње де ла из ст. 1. до 3. овог чла на, од у зе ће се.”

3.17. При ма ње ми та (чл. 367) и да ва ње ми та (чл. 368). Из ме не у 

овим чла но ви ма43 из вр ше не су на на чин да се до пу њу ју од ред бе чл. 367. 

и 368. Кри вич ног за ко ни ка ко је про пи су ју кри вич на де ла при ма ње и 

да ва ње ми та, та ко што се про ши ру је за кон ски опис ти ме што се ова кри-

вич на де ла мо гу из вр ши ти не са мо у окви ру свог овла шће ња, не го и у ве зи 

са њим, што је у скла ду са пре по ру ка ма Гру пе др жа ва за бор бу про тив 

ко руп ци је Са ве та Евро пе (GRE CO). Осим то га, бри ше се и став 6. у чла-

ну 368. Кри вич ног за ко ни ка, та ко ђе у скла ду са тим пре по ру ка ма, ко ји 

је пред ви ђао мо гућ ност вра ћа ња ми та ли цу ко је га је да ло.

3.18. 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 обла сти кри вич них де ла про тив чо веч но-

43 Чл. 36. и 37. За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, 2012. 
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сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме ђу на род ним пра вом из вр ше но је ви ше 

из ме на и до пу на44, а нај ва жни је су оне ко је по ла зе од но ве кон цеп ци је 

кри вич них де ла те ро ри зма. Пре све га, у чла ну 391. Кри вич ног за ко ни ка 

од ре ђе но је основ но де ло те ро ри зма (без об зи ра да ли је упра вље но про-

тив Ре пу бли ке Ср би је, стра не др жа ве или ме ђу на род не ор га ни за ци је) са 

број ним об ли ци ма рад ње из вр ше ња. Ово кри вич но де ло, као и но ва кри-

вич на де ла те ро ри зма као што је јав но под сти ца ње на из вр ше ње те ро ри-

стич ких де ла (члан 391а Кри вич ног за ко ни ка), вр бо ва ње и об у ча ва ње за 

вр ше ње те ро ри стич ких де ла (члан 391б Кри вич ног за ко ни ка), упо тре ба 

смр то но сне на пра ве (члан 391в Кри вич ног за ко ни ка), уни ште ње и оште-

ће ње ну кле ар ног објек та (члан 391г Кри вич ног за ко ни ка) и те ро ри-

стич ко удру жи ва ње (члан 393а Кри вич ног за ко ни ка) уне та су и ускла-

ђе на са ни зом кон вен ци ја ко ји ма је циљ спре ча ва ње ака та те ро ри зма, а 

по себ но са Кон вен ци јом Са ве та Евро пе из 2005. го ди не ко ју је Ре пу-

бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла 2009. го ди не и Оквир ном од лу ком Са ве та 

Европ ске Уни је о бор би про тив те ро ри зма од 13. ју на 2002. го ди не ко ја 

је из ме ње на Оквир ном од лу ком Са ве та Европ ске уни је од 28. но вем бра 

2008. го ди не. Про пи си ва њем тих кри вич них де ла пру жа се ши ро ка кри-

вич но прав на за шти та од свих рад њи ко је има ју ка рак тер те ро ри стич ког 

ак та или пред ста вља ју при прем ну рад њу за ње га.

Чла ном 39. За ко на бри ше се члан 390а Кри вич ног за ко ни ка јер је 

кри вич но де ло угро жа ва ња ли ца под ме ђу на род ном за шти том, са не што 

дру га чи јом фор му ла ци јом, са да пред ви ђе но у чла ну 392. Кри вич ног за-

ко ни ка. 

4. Из ме не и до пу не Кри вич ног за ко ни ка од 2013. 

4.1. За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка од 201345, 

усло ви ли су про бле ми ко ји су до се гли ни во дру штве но не га тив не по ја ве 

ко ја оме та рад и функ ци о ни са ње те оба вља ње по сло ва од јав ног ин те-

ре са, не ких јав них пред у зе ћа. На и ме, из ини ци ја ти ва јав них пред у зе ћа; 

„Елек тро при вре да Ср би је”, „Елек тро мре же Ср би је” и „Же ле зни це Ср-

би је”, ко јим се тра жи кри вич но прав на за шти та – про из ла зи да се по-

след њих го ди на де ша ва ве ли ки број кри вич них де ла кра ђе јав них уре-

ђа ја, оште ће ња и уни ште ња обје ка та и уре ђа ја пре но сног или 

ди стри бу тив них си сте ма елек трич не енер ги је, од но сно уре ђа ја, ин фра-

струк ту ре и пре во зних сред ста ва у же ле знич ком са о бра ћа ју, чи ме се 

44 Чл. 40. до 44. За ко на о из ме на ма и до пу на ма, Кри вич ног за ко ни ка, 2012. 
45 „Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 104/13, од 26 но вем бра 2013, на сна зи од 3. де цем-

бра, 2013. 
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на но си ви ше ми ли он ска ште та овим си сте ми ма и оне мо гу ћа ва ре до ван 

рад ових пред у зе ћа, чи ја је де лат ност од по себ ног зна ча ја за жи вот гра-

ђа на Ре пу бли ке Ср би је и функ ци о ни са ње при вре де.

У ве зи са на ве де ним из ме на ма и до пу на ма за ко на, по ред пре ци зи-

ра ња и по о штра ва ња ка зне за кри вич на де ла: те шка кра ђа (члан 204. КЗ), 

уни ште ње или оште ће ње јав них уре ђа ја (члан 279. КЗ) и угро жа ва ње 

јав ног са о бра ћа ја опа сном рад њом и опа сним сред ством (члан 290. КЗ), 

а има ју ћи у ви ду да се укра де не ства ри ко је су пред мет из вр ше ња на ве-

де них кри вич них де ла про да ју пре ко не ле гал них от па да или ли ца ко ја 

се ба ве от ку пом та квих ства ри, од ре ђе на је и до пу на кри вич ног де ла 

при кри ва ње из чла на 221. Кри вич ног за ко ни ка, ко јом се пред ви ђа и ве ћа 

ка зна за при кри ва ње ства ри ко је пред ста вља ју јав ни уре ђај за во ду, ка-

на ли за ци ју, то пло ту, гас, елек трич ну или дру гу енер ги ју или уре ђа је си-

сте ма јав ног са о бра ћа ја и ве за, као и де ло ва тих уре ђа ја. 

Ова ко во дру штве но штет но по на ша ње је по треб но хит но су зби ти, јер 

се ра ди о до бри ма од ви тал ног зна ча ја за функ ци о ни са ње од ре ђе них при-

вред них си сте ма ва жних за нор ма лан жи вот љу ди. Пре ци зни јим од ре ђи-

ва њем ових из ме на и по о штра ва њем ка зне за кри вич на де ла кра ђе јав них 

уре ђа ја, оште ће ња и уни ште ња обје ка та и уре ђа ја пре но сног или ди стри-

бу тив них си сте ма елек трич не енер ги је, од но сно уре ђа ја, ин фра струк-

ту ре и пре во зних сред ста ва у же ле знич ком са о бра ћа ју – би ће омо гу ће на 

бо ља за шти та имо ви не јав них пред у зе ћа чи ја је де лат ност од по себ ног 

ин те ре са за жи вот.46 Из ме на ма за ко на по хит ном по ступ ку за ко но да вац 

се на да да ће се по о штре ним ка зна ма из вр ши ти ути цај на по тен ци јал не 

из вр ши о це на ве де них кри вич них де ла да их убу ду ће не вр ше, чи ме се 

оства ру је ге не рал на пре вен ци ја као циљ кри вич ног за ко но дав ства.

4.2. Те шка кра ђа (чл. 204). До са да шњи став 2, чл. 204 КЗ, де ли се на 

два ста ва и про ши ру је се ин кри ми на ци ја те шке кра ђе, ако је укра де на 

ствар јав ни уре ђај за во ду, ка на ли за ци ју, то пло ту, гас, елек трич ну или 

дру гу енер ги ју или уре ђа је си сте ма јав ног са о бра ћа ја и ве за, од но сно 

де ло ве тих уре ђа ја, и то без об зи ра на вред ност укра де не ства ри. На кон 

из ме на ст. 2 и ст. 3 чл. 204 гла си: 

„(2) Ка зном из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и учи ни лац де ла кра ђе 

ако вред ност укра де них ства ри пре ла зи из нос од че три сто пе де сет хи-

ља да ди на ра.” 

По сле ста ва 2. До да је се но ви став 3. ко ји гла си:

„(3) Ка зном из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и учи ни лац де ла кра ђе, 

без об зи ра на вред ност укра де не ства ри, ако укра де на ствар пред ста вља 

46 Обра зло же ње, уз Пред лог За ко на о из ме на ма и до пу на ма КЗ, од 2013. 
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кул тур но до бро, од но сно до бро ко је ужи ва прет ход ну за шти ту или при-

род но до бро или укра де на ствар пред ста вља јав ни уре ђај за во ду, ка на-

ли за ци ју, то пло ту, гас, елек трич ну или дру гу енер ги ју или уре ђа је си-

сте ма јав ног са о бра ћа ја и ве за, од но сно де ло ве тих уре ђа ја.”

4.3. При кри ва ње (чл. 221). Овим де лом се санк ци о ни ше онај ко: 

при кри ва, про ту ра, ку пу је, при ма у за ло гу или на дру ги на чин при ба вља, 

ствар за ко ју зна или је мо гао зна ти да је при ба вље на кри вич ним де лом. 

По што се од ре ђу је кри вич но прав на за шти та на пред на ве де ним до бри ма 

од ви тал ног зна ча ја за функ ци о ни са ње од ре ђе них при вред них си сте ма 

ва жних за нор ма лан жи вот љу ди, из ме на ма и до пу на ма КЗ се пред ви ђа 

ка жњи вост и за ове рад ње, ко је мо гу би ти пред мет при кри ва ња. Та ко се 

став 4. у чла ну 221 до пу њу је на на чин да по сле ре чи: „прет ход ну за-

шти ту” до да ју се ре чи: „или при кри ве на ствар пред ста вља јав ни уре ђај 

за во ду, ка на ли за ци ју, то пло ту, гас, елек трич ну или дру гу енер ги ју или 

уре ђа је си сте ма јав ног са о бра ћа ја и ве за, од но сно де ло ве тих уре ђа ја”. 

Ка зна за тво ра је оста ла иста од шест ме се ци до пет го ди на

4.4. Уни ште ње или оште ће ње јав них уре ђа ја (чл. 279). На кон из-

ме на став 1. гла си, „(1) Ко уни шти, оште ти, из ме ни, учи ни не у по тре бљи-

вим или укло ни јав ни уре ђај за во ду, ка на ли за ци ју, то пло ту, гас, елек-

трич ну или дру гу енер ги ју или уре ђа је си сте ма јав ног са о бра ћа ја и ве за, 

од но сно де ло ве тих уре ђа ја, ка зни ће се за тво ром од три ме се ца до пет 

го ди на”. Ов де је пре ви ђе на ка жњи вост без об зи ра да ли је про у зро ко ван 

по ре ме ћај у жи во ту гра ђа на или функ ци о ни са њу при вре де. 

Уко ли ко је на сту пи ла по сле ди ца у ви ду про у зро ко ва ња по ре ме ћа ја 

у жи во ту гра ђа на или у функ ци о ни са њу при вре де, од но сно јав ног са о-

бра ћа ја, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од јед не до осам го ди на.

Из ме на ма је и бри сан ст. 2 чл. 279 КЗ, ко ји је пред ви ђао бла же ка-

жња ва ње ако је кри вич но де ло учи ње но из не ха та.

4.5. У од ред ба ма чл. 288 – те шка де ла про тив оп ште си гур но сти, 

због из ме на у чл. 279 ст. 2 , ове од ред бе су бри са не47.

4.6. У чл. 290 – угро жа ва ње са о бра ћа ја опа сном рад њом и опа сним 

сред ством, у ст. 1 тог чла на уво ди се и ин кри ми на ци ја, „за у ста вља њем 

пре во зног сред ства у же ле знич ком са о бра ћа ју про тив но про пи си ма48., 

има ју ћи у ви ду уче ста ле по ја ве про тив прав ног за у ста вља ња пре во зног 

сред ства у же ле знич ком са о бра ћа ју. 

47 Ви ди чл. 4, За ко на о из ме на ма и до пу на ма кри вич ног за ко ни ка, 2013. 
48 Ви ди чл. 5, За ко на о из ме на ма и до пу на ма кри вич ног за ко ни ка, 2013. 
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За кључ на раз ма тра ња 

Кри вич ни за ко ник од 2005. го ди не, по сво јој струк ту ри и си сте ма-

ти ци ка да је у пи та њу Оп шти део, ду го трај ни ја је исто риј ска и ци ви ли-

за циј ска те ко ви на и вред ност, због че га се при ли ком за кон ских из ме на 

из вр ше них, 2012. и 2013, го ди не во ди ло ра чу на. Иако су у ње му угра-

ђе на ва же ћа кри вич но-дог мат ска ре ше ња, од ко јих не тре ба од сту па ти, 

по не кад су по треб не сит ни је ин тер вен ци је. У по себ ном де лу жи вот ће 

на ме та ти и но ва и дру га чи ја ре ше ња. 

Иако кри вич но прав ним ме ра ма тре ба при бе га ва ти као крај њем 

сред ству (ul ti ma ra tio), a уз то по сто ји оп ште по зна ти став да за ко не не 

тре ба че сто ме ња ти, јер се у та квим слу ча је ви ма до во ди до прав не не си-

гур но сти гра ђа на, а ти ме до не по што ва ња прав ног по рет ка у це ли ни, 

по сто ји оправ да ње да се из вр ше од ре ђе не из ме не у оп штем де лу, ко је не 

на ру ша ва ју си сте мат ска ре ше ња, па и но ве ин кри ми на ци је у по себ ном 

де лу. У Оп штем де лу КЗ, вр ше не су од ре ђе не ин тер вен ци је, ко је су зна-

чај не јер омо гу ћа ва ју су ду лак шу при ме ну за ко на (од ред бе о кућ ном 

за тво ру и др.) али и от кла ња њем ра ни јих ло ших ре ше ња учи ње них при-

ли ком из ме на, на ро чи то оних из 2009 го ди не. 

Ка да је у пи та њу – по себ ни део кри вич ног пра ва, за раз ли ку од оп-

штег, због то га што до но си ди на ми ка жи во та и но во до ба, по сто ји оправ-

да ње да се по је ди не ин кри ми на ци је при ла го ђа ва ју то ме и да се уве ду 

од ре ђе на но ва кри вич на де ла (нпр. зло у по тре ба у јав ним на бав ка ма и 

др.), али и да се из вр ши де кри ми на ли за ци ја не ких ана хро них кри вич них 

де ла где кри вич но прав на ин тер вен ци ја ни је ну жна (не са ве стан рад у 

при вред ном по сло ва њу), и уве де уме сто то га но во кри вич но де ло – зло-

у по тре ба по ло жа ја од го вор ног ли ца, или да се из вр ше ин тер вен ци је код 

не ких кри вич них де ла код ко јих пре ви ше ши ро ка кри ми нал на зо на, 

уме сто да пру жа ефи ка сни ју кри вич но прав ну за шти ту, угро жа ва не ке 

ва жне вред но сти и ин те ре се гра ђа на и дру штва (зло у по тре ба слу жбе ног 

по ло жа ја), уз нео п ход но от кла ња ње од ре ђе них нор ма тив но тех нич ких 

не пре ци зно сти и гре ша ка, до ко јих је до шло до но ше њем За ко на о из ме-

на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка 2009. го ди не што је до ве ло до 

про бле ма у суд ској прак си. Ко нач но, од ре ђе не ин тер вен ци је су би ле 

ну жне и због ускла ђи ва ња са дру гим за ко ни ма ко ји са др же и пој мо ве од 

зна ча ја за про пи си ва ње кри вич них де ла.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Кривични законик од 2005 године, по совојој структури и 

систематици када је у питању Општи део, дуготрајнија је историјска и 

цивилизацијска тековина и вредност, због чега се приликом законских 

измена извршених, 2012 и 2013, године водило рачуна. Иако су у њему 

уграђена важећа кривично-догматска решења, од којих не треба 

одступати, понекад су потребне ситније интервенције. У посебном делу 

живот ће наметати и нова и другачија решења. 

Иако кривичноправним мерама теба прибегавати као крајњем 

средству (ultima ratio), a uz to постоји опште познати став да законе не 

треба често мењати, јер се у таквим случајвима доводи до правне 

несигурности грађана, а тиме до непоштовања правног поретка у целини, 

постоји оправдање да се изврше одређене измене како у општем тако и 

у посебном делу, које не нарушавају систематска решења. У општем 

делу, вршене су одређене интервенције и нормативно техничка 

сређивања, (одредбе о кућном затвору и др.), а одређене интервенције су 

биле нужне и због усклађивања са другим законима који садрже и 

појмове од значаја за прописивање кривичних дела, а у посебном делу 

поред одређених декриминализација (несавесан рад у привредном 

пословању), уведена су и нова кривична дела (злоупотреба у јавним 

набавкама, злоупотреба положаја одговорног лица и др.), што ће 

омогућити суду лакшу примену закона. 

У целини гледано, било је потребно отклонити бројна лоша решења, 

учињена приликом измена, нарочито оних из 2009 године. 

FINAL CONSIDERATIONS 

Criminal legislation of 2005 is, by its structure and systematization, 

when General Part is in question, long lasting historical and civilization in-

heritance and value and this was taken into consideration when legal 

changes in 2012 and 2013 were very carefully performed . Although the 

valid criminal-dogmatic solutions, which should not be avoided, are incor-

porated in it, some smaller interventions are sometimes necessary. In the 

special part, life will intrude new and different solutions. 

Although criminal and legal measures are considered as the final means 

(ultima ratio), there is a generally known attitude that laws should not be 

often changed because this brings to legal insecurity of the citizens and to 

disrespect of the legal order in general, there is an explanation that certain 

changes should be performed both in general and special part, those which 
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do not disturb the system solutions. Some interventions were performed 

and normative – technical assortments have been made in the general part 

(provisions on home temporary arrest and other) and some interventions 

were required because of the conformity with other laws which contain 

terms for the prescription of the criminal deeds and in the special part, 

apart from the certain discriminalizations of importance irresponsible work 

in economic business operations, new criminal deeds have been introduced 

(abuse in public procurements, abuse of person’s in charge position etc.), 

which will enable the easier application of law to the court. 

Generally, it was necessary to remove numerous bad solutions made 

during the performed changes, especially those made in 2009. 



Број 3–4/201372



Чланци 73

Ива на Мар ко вић
аси стент

Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду

ДИ ВЕР ГЕНТ НА СХВА ТА ЊА СУД СКЕ ПРАК СЕ И ТЕ О РИ ЈЕ 

– О „ИН ЦЕСТ-СЛУ ЧА ЈУ” ИЗ НЕ МАЧ КЕ**

Ап стракт

Ин цест као кри вич но де ло до спео је пре из ве сног вре ме на по но во у жи жу струч не, 
а ни шта ма ње ни ван струч не јав но сти. Сво је вр сни „оки дач” ожи ве ле рас пра ве о 
оправ да но сти ин кри ми ни са ња сек су ал ног од но са из ме ђу, ов де кон крет но, бра та и 
се стре, био је слу чај Pa trick-a Stübing-a (Па три ка Шти бин га; у да љем тек сту Па трик 
С.)1 из Не мач ке, ко ји је у ме ђу вре ме ну по стао то ли ко пре по зна тљив, да је за вре дио 
јед но став ну озна ку „ин цест-слу чај”. То ме су до при не ли не са мо ње го ва бри зант ност 
и осе тљи вост те ме, већ и ње гов пут кроз ин стан це, као и мно го ши ра ди ску си ја ко ја 
се тим по во дом рас плам са ла. Овај слу чај је, на и ме, био по вод за раз ми шља ње о 
не ким од основ них пи та ња кри вич ног пра ва и ње го вих гра ни ца: шта и у ко јој ме ри 
тре ба њи ме шти ти ти? Ко ја је уло га су до ва у то ме? Ко ли ко је чо век сло бо дан? Ка ко 

* Рад је резултат истраживања у оквиру реализације пројекта „Развој правног 

система Србије и хармонизација са правом ЕУ” – Правног факултета Универзитета у 

Београду (прилог Пројекту 2013).
1 Иако у суштини нема потребе да се користи само име и почетно слово презимена 

учиниоца/подносиоца жалбе, самим тим што одлука Европског суда за људска права 

гласи Stübing v. Deutschland, те је његов идентитет познат широј јавности, сматрамо да 

расправу о кажњивости инцеста не треба свести на име једне особе, већ је поставити 

уопштено; отуда овакво означавање главног актера.

UDK: 340.142:343.542.5(430)

ЧЛАНЦИ
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се кри вич но прав но по ста ви ти пре ма мо рал ним об зи ри ма? Да ли за кри вич но пра-
во, са свим ње го вим спе ци фич но сти ма; по нај ви ше због дру штве но-етич ког пре ко ра 
ко ји се ис ка зу је кроз нај стро же мо гу ће санк ци је ко је прав ни си стем по зна је, тре ба 
да ва же дру га чи ја, стро жа ме ри ла не го у дру гим обла сти ма јав ног пра ва? То је, за-
пра во, су шти на зна ча ја од лу ка до не тих и ми шље ња ис ка за них у овом слу ча ју. 
Рад је по де љен на осам де ло ва. На кон не ко ли ко оп штих на по ме на о ин це сту, сле ди 

при каз не мач ке од ред бе о ин це сту (§ 173 StGB).2 У тре ћем де лу опи сан је слу чај 
Па три ка С., ко ји је по кре нуо на чел ну рас пра ву ко ја је усле ди ла нај пре у Са ве зном 
устав ном су ду Не мач ке (че твр ти оде љак), кри тич ки ана ли зи ра ну у из дво је ном ми-
шље њу су ди је Has se mer-a, као и у не мач кој те о ри ји (пе ти део), да би се по том по-
ве ла и пред Европ ским су дом за људ ска пра ва (ше сти оде љак). Пот пу но сти и упо-
ре ђи ва ња ра ди је у сед мом де лу при ка за на срп ска од ред ба о родосквр ње њу (члан 
197. КЗ), да би у осмом де лу ра да усле дио за кљу чак по во дом зна ча ја овог слу ча ја и 
рас пра ве ко ју је по кре нуо.

Кључ не ре чи: ин цест, Са ве зни устав ни суд Не мач ке, Европ ски суд за људ ска пра ва, 
родосквр ње ње, мо рал, прав но до бро, по ро ди ца, сек су ал но са мо о дре ђе ње.

1. Неколико уводних речи о инцесту

За бра ње ност ин це ста има свој исто риј ски основ у ка нон ском пра ву, 

ко је је сту па ње у сек су ал не од но се и скла па ње бра ка из ме ђу срод ни ка 

сма тра ло те шким гре хом за ко је је би ла пред ви ђе на и смрт на ка зна. Ко-

ре ни ове за бра не мо гу се про на ћи у 18. и 20. гла ви 3. књи ге Мој си је ве 

(Ле вит ска, Le vi ti cus).3 Ста ро за вет ним Је вре ји ма је ово би ло ва жно због 

по сто је ће за бра не ег зо га ми је,4 а ра ди за шти те со ци јал но-еко ном ске за-

јед ни це и по ро дич ног ин те гри те та, као и због раз гра ни че ња од оби ча ја 

дру гих кул ту ра, по пут ста ро е ги пат ске, у ко ји ма је ин цест сло бод но 

2 У жељи да се задржи аутентичност извора и олакша касније сналажење приликом 

евентуалног увида у њих, одредбе страних закона и судске одлуке биће цитиране у 

оригиналу, односно на начин како се то чини у земљи одакле ти извори потичу.
3 „Још рече Господ Мојсију говорећи: (...) 6. Нико да не приступа к родици својој 

по крви, да открије голотињу њезину. Ја сам Господ. (...) 9. Голотиње сестре своје, кћери 

оца својега или кћери матере своје, која је рођена у кући или изван куће, не откриј 

голотиње њихове.” Трећа књига Мојсијева, глава 18, Свето писмо Старога и Новога 

завјета, прев. Ђ. Даничић и В. Стефановић Караџић, Глас мира, стр. 111 и 112; „И рече 

Господ Мојсију говорећи: (...) 11. Ко би спавао са женом оца својега, обоје да се погубе; 

учинише срамоту; крв њихова на њих. 12. Ко би спавао са женом сина својега, обоје да 

се погубе; учинише срамоту; крв њихова на њих. 14. И ко би узео жену и матер њезину, 

зло је, огњем да се спали он и она, да не буде зла међу вама. (...) 17. Ко би узео сестру 

своју, кћер оца својега или кћер матере своје, видио би голотињу њезину и она би видјела 

голотињу његову, срамота је, зато да се истријебе испред синова народа својега; открио 

је голотињу сестре своје, нека носи безакоње своје.” Трећа књига Мојсијева, глава 20., 

ibid., стр. 114.
4 Забрана склапања брака изван сопствене групе.
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упра жња ван не са мо у кра љев ским по ро ди ца ма, већ и ме ђу обич ним 

љу ди ма.5 

Де це ни ја ма је, да кле, у све тов ним за ко ни ма, а под ути ца јем цр кве-

ног пра ва, оп ста ја ла за бра на ин це ста. До ба про све ти тељ ства до не ло је 

са со бом пр ве кри ти ке на ра чун ка жњи во сти ин це ста (Ba ron de Mon te-

squ i eu,6 Ce sa re Bec ca ria,7 Karl Fer di nand Hom mel8); пре ма њи ма, он је пред-

ста вљао тек не мо рал но по на ша ње, ко је је у све тов ном пра ву тре ба ло да 

оста не не ка жње но, осим ако ни је мо гла да се до ка же угро же ност по ро-

ди це или со ци јал но-еко ном ског окру же ња.9 Сход но њи хо вом по и ма њу 

све та, ка зна, да ље, ни је сме ла да се огра ни чи на од ма зду, већ је мо ра ла 

да има и дру ге ци ље ве.10 Па ипак, за бра на ин це ста је оп ста ја ла. 

Вре ме ном, по себ но 60-их го ди на про шлог ве ка, ме ња се схва та ње 

сек су ал ног мо ра ла; гра ни це пол не сло бо де се ши ре, а у скла ду са тим 

до ла зи до де кри ми на ли за ци је пре ва ре у бра ку, хо мо сек су ал них од но са, 

итд. Тра ди ци о нал но схва та ње мо ра ла тран сфор ми ше се у „пре го ва рач ки 

мо рал” – уко ли ко се не за сни ва ју на зло у по тре би мо ћи, сви кон сен су-

ал ни сек су ал ни кон так ти су мо рал но ле ги тим ни.11 Прем да је он у ве ли-

ком бро ју зе ма ља и да ље ка жњив, кри ми нал но по ли тич ки дис курс про-

жет је зах те ви ма за де кри ми на ли за ци јом ин це ста.

Тај ко рак је већ учи њен, тј. ин цест ни је ка жњив12 у Фран цу ској,13 

5 Више о томе: М. Шкорић, Инцест у старом Египту, Социолошки преглед, 2005, стр. 
431–442.

6 B. de Montesquieu, De l´esprit des lois, p. 415 ff; цит. према: H.-J. Albrecht, U. 
Sieber, Stellungsnahme zu dem Fragenkatalog des Bundesverfassungsgerichts in dem Verfahren 
2 BvR 392/07 zu § 173 Abs. 2 S. 2 StGB – Beischlaf zwischen Geschwistern, Max-Planck-Insti-
tut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, 2007, S. 7.

7 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Milano, p. 65; цит. према: ibid.
8 K. F. Hommel, Philosophische Gedanken über das Criminalrecht, § 59, S. 121; цит. 

према: ibid., „Оженити своју сестру, то је код хришћана грех, али није грађанско неправо. 

Јер злочин или неправо је само оно, чиме некога вређам. (...) Нешто може да буде 

срамотно, нешто може да буде грешно, а да грађански ипак не буде злочин. Човек, 

грађанин и Христ су три различита појма.” K. F. Hommel, Des Herrn Marquis von Beccaria 

unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen, Hommelische Vorrede, S. 2., 1966. 
9 F. Palmen, Der Inzest. Eine strafrechtlich-kriminologische Untersuchung, 1968, S. 

60; цит. према: ibid. 
10 Maurach/Zipf, Strafrecht AT, Teilband I, § 6 Rn. 18.
11 M. Frommel, Die Reform des Sexualstrafrechts – strafrechtliche Konsequenzen 

einer veränderten Sexualmoral, symbolische Politik oder beides?, in: Zivilrecht im Sozial-

staat. Festschrift für Professor Dr. Peter Derleder, Baden-Baden, 2005, S. 525–544.
12 У Италији, сходно Art. 564 c.p. (Codice Penale), у одредби о кажњивости инцеста 

помиње се „изазивање јавног скандала”, чије је догматско окарактерисање, као обележја 

бића кривичног дела или као објективног услова кажњивости, спорно. 
13 У Француској, оно је декриминалозивано 1791. године, а није унето ни у Code 

Napoleon из 1810. године. 
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Холан ди ји,14 Ру си ји,15 Шпа ни ји, Тур ској,16 Ки ни.17 Оства ре ње дру гих обе-

леж ја би ћа/не пра ва, по пут зло у по тре бе по зи ци је (над)мо ћи, упо тре ба 

си ле или прет ње, од но са са ма лом де цом, итд., по кри вен је дру гим ин-

кри ми на ци ја ма (си ло ва ње, сек су ал но ис ко ри шћа ва ње де це, ис ко ри шћа-

ва ње ма ло лет ног ли ца и сл.). 

2. Инцест у немачком кривичном законику: обљуба међу 

сродницима – § 173 StGB

У Гла ви кри вич них де ла про тив по ро дич ног ста ња, бра ка и по ро ди це 

(Straf ta ten ge gen den Per so nen stand, die Ehe und die Fa mi lie, 12. оде љак) 

нала зи се § 173 StGB ко ји но си на слов „Об љу ба ме ђу срод ни ци ма” (Be-

schlaf zwischen Ver wand ten) и гла си:

„(1) Ко са крв ним по том ком из вр ши об љу бу, ка зни ће се ка зном ли-

ше ња сло бо де до три го ди не или нов ча ном ка зном.

(2) Ко са крв ним срод ни ком ус ход не ли ни је из вр ши об љу бу, ка зни ће 

се ка зном ли ше ња сло бо де до две го ди не или нов ча ном ка зном; ово ва жи 

и он да ка да је од нос срод ства пре стао. Исто та ко ће се ка зни ти ро ђе ни 

брат и се стра ко ји јед но са дру гим из вр ше об љу бу.

(3) По том ци и брат/се стра не ће се пре ма овој од ред би ка зни ти, ако 

у вре ме из вр ше ња де ла ни су има ли 18 го ди на жи во та.”

Сми сао ин кри ми на ци је је сте за шти та нај у же по ро ди це од сек су ал-

них ве за, не спо ји вих са бра ком;18 као и од опа сно сти по сек су ал но са мо-

о дре ђе ње, пси хич ки раз вој парт не ра и ге нет ско здра вље. Са мо крв но 

срод ство је њо ме об у хва ће но, с тим што се у по гле ду про пи са не ка зне 

пра ви раз ли ка да ли су у пи та њу по том ци или брат и се стра. Рад ња из-

вр ше ња са сто ји се у об љу би, а она је до вр ше на про ди ра њем му шког 

пол ног ор га на у жен ски. Ни је нео п хо дан emis sio или im mis sio se mi nis, а 

ни парт нер ка не мо ра да бу де пол но зре ла.19 У слу ча ју об љу бе са ли цем 

14 Некажњивост у Холандији резултат је утицаја француског права.
15 У Русији је оно декриминализовано 1918. године под утицајем комунистичке 

идеологије. Вид. H.-J. Albrecht, U. Sieber, op. cit., S. 43. 
16 Занимљиво је да је инцест остао некажњив у Турској упркос рецепцији/

преузимању италијанског Codice Zanardelli (који је 1890. године поново увео ово кривично 

дело). Један од разлога за такво поступање турског законодавца је сигурно био обичај 

склапања бракова између побочних сродника. 
17 У Кини, оно је декриминализовано 1949. године.
18 BGHSt 39, 326, 329.
19 Lenckner/Bosch in: Schönke/Schröder/Lenckner et. al., Strafgesetzbuch Kommentar, 

28. Auflage, München, 2010, S. 1607.
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ко је има дис функ ци о нал не ре про дук тив не ор га не или ко је је сте ри ли-

са но, по ста је про бле ма тич но пр во бит но ту ма че ње пре ма ко ме се у од-

ре ђи ва ње об љу бе уно си и од ред ни ца да акт тре ба да бу де по до бан за 

за че ће.20 Дру го ту ма че ње по ла зи од то га да то ни је нео п хо дан услов, и 

та кво је и ту ма че ње Са ве зног устав ног су да. Прав ни пре ста нак срод ства, 

ко ји се по ми ње у ста ву 2, од но си се на усво је ње „до та да шњег” крв ног 

срод ни ка. Као об лик кри ви це зах те ва се уми шљај (до во љан је и евен ту-

ал ни). По сле ди ца кри вич ног де ла је ап стракт на опа сност. Ра ди се о сво-

је руч ном кри вич ном де лу, та ко је по сред но из вр ши ла штво ис кљу че но. 

У тре ћем ста ву на во ди се лич ни основ ис кљу че ња ка жњи во сти за по-

том ке и бра та/се стру мла ђе од 18 го ди на.

3. Stübing v. De utschland – опис слу ча ја и „пут кроз по ступ ке”

Па три ку С., ко ји је на кон раз во да ро ди те ља нај пре жи вео у до мо-

ви ма и хра ни тељ ским по ро ди ца ма, те био усво јен ка да је имао се дам 

го ди на, 2000. го ди не пре ко слу жбе за со ци јал ни рад по но во ус по ста вља 

кон такт са сво јом (би о ло шком) мај ком. Том при ли ком, та да 23-годи-

шњак, упо зна је сво ју 16-го ди шњу се стру, Су зан К., за чи је по сто ја ње до 

та да ни је знао. Пре се ља ва се код мај ке и се стре у њи хов стан у Лај пци гу. 

На кон из не над не смр ти мај ке, њих дво је за по чи њу љу бав ни од нос, у 

окви ру ког до ла зе на свет че ти ри де те та, од ко јих тро је ста ри јих са да 

жи ви у хра ни тељ ским по ро ди ца ма. Па трик С. се у ме ђу вре ме ну сте ри-

ли сао. 

Он је ви ше пу та осу ђи ван због кри вич ног де ла об љу бе из ме ђу бра та 

и се стре (Be ischlaf zwischen Geschwi stern) из § 173 Abs. 2 Satz 2 StGB, и то: 

2002. го ди не му је због 16 де ла у сти ца ју из ре че на услов на осу да у тра-

ја њу од го ди ну да на, 2004. го ди не (због за че ћа дру гог де те та) ка зна за-

тво ра у тра ја њу од 10 ме се ци и (због нај ма ње две об љу бе ко ји ма су за-

че та два нај мла ђа де те та) 2005. го ди не је дин стве на ка зна за тво ра у 

тра ја њу од го ди ну да на и 4 ме се ца. 

Суд је Су зан К. оце нио као „пла шљи ву, по ву че ну, за ви сну, што је, у 

ве зи са не за до во ља ва ју ћом по ро дич ном си ту а ци јом до ве ло до знат не 

за ви сно сти од Па три ка С., чи ме се ма ни фе сто вао те жак по ре ме ћај лич-

но сти”,21 те је за јед но са ње ном ла ком ду шев ном по ре ме ће но шћу, зна-

чај но огра ни чи ло ње ну спо соб ност упра вља ња сво јим по ступ ци ма, и 

20 То се захтева нпр. у Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch Kommentar, 26. Auflage, 

München, 2007, S. 744. Супротно томе, вид. контекст фн. 69.
21 Entscheidungen – Straf- und Strafprozessrecht (Abh. B. Zabel), JR 11/2008, S. 472. 
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та ко омо гу ћи ло при ме ну од ред бе § 21 StGB (ver min der te Schuldfähigkeit 

– сма ње на ура чун љи вост),22 те јој је 2005. го ди не из ре че на ме ра ста ра ња 

и над зо ра од стра не по ве ре ни ка у тра ја њу од го ди ну да на.

Жал бу Па три ка С. Вр хов ни зе маљ ски суд у Дре зде ну од био је као 

нео сно ва ну. С об зи ром да од ред ба § 173 Abs. 2 Satz 2 StGB ни је сма тра на 

не у став ном, ни је при ме њен ни Art. 100 Abs. 1 GG (Grund ge setz – Основ ни 

за кон), пре ма ко ме се по сту пак пре ки да и при ба вља оце на устав но сти 

спор не за кон ске од ред бе од стра не Са ве зног устав ног су да.23 Па трик С. 

је, по том, под нео устав ну жал бу про тив пре су де из 2005. го ди не и про-

тив од лу ке Вр хов ног зе маљ ског су да. У њој је ис та као да је по ме ну та 

од ред ба Кри вич ног за ко ни ка не у став на, по што не сра змер но и са мо-

вољ но за ди ре у ње го ву оп шту сло бо ду де ла ња и на нео прав дан на чин 

огра ни ча ва ње го во пра во на сек су ал но са мо о дре ђе ње,24 као и да по вре-

ђу је оп ште на че ло рав но прав но сти,25 те огра ни ча ва ствар ну за јед ни цу 

жи во та и вас пи та ња из ме ђу де це и ро ди те ља и ти ме по вре ђу је пра ва 

га ран то ва на Art. 6 GG.26 Да ље на гла ша ва да кри вич но прав на од ред ба и 

по сле ди це ње не при ме не од стра не су до ва про тив ре че на че лу прав не 

др жа ве,27 те да осу да, по ред то га, по вре ђу је ње го во пра во на сло бо ду.28 

Ка ко је Са ве зни устав ни суд Не мач ке у сво јој од лу ци по твр дио устав ност 

по ме ну те кри вич но прав не од ред бе, жа ли лац се на по слет ку обра тио 

Европ ском су ду за људ ска пра ва.

22 § 21 StGB гласи: „Ако је способност учиниоца да схвати неправо дела или да 

према том схватању поступа, због постојања неких од основа из § 20, приликом извршења 

дела била знатно смањена, казна се сходно § 49 Abs. 1 може ублажити.” 
23 Одредба Art. 100 Abs. 1 GG гласи: „Уколико одређени суд сматра да је закон на 

основу ког треба да се донесе одлука неуставан, поступак ће прекинути и прибавити 

одлуку Савезног уставног суда, а када се ради о повреди устава покрајине, одлуку суда 

надлежног за одлучивање о покрајинским уставним споровима. Ово се односи и на 

случајеве повреде овог Основног закона правом покрајина или неусклађености 

покрајинског закона са савезним законом.” 
24 Art. 2 Abs. 1 GG и Art. 1 Abs. 1 GG.
25 Art. 3 Abs. 1 и 3 GG.
26 Art. 6 GG гласи: (1) Брак и породица уживају посебну заштиту државе. (2) Нега 

и васпитање деце јесте природно право и приоритетна дужност родитеља. У том погледу 

државна заједница врши надзор. (3) Дете се може одвојити од породице, против вољи 

оних који имају право да га васпитавају, једино на основу закона, и то када они који 

имају право да дете васпитавају у томе закажу или када из других разлога постоји 

опасност да запусте дете. (4) Свака мајка има право на заштиту и бригу друштвене 

заједнице. (5) Законодавство мора створити ванбрачној деци једнаке услове за телесни 

и духовни развој и друштвени положај као и брачној деци. 
27  Art. 20 Abs. 3 GG.
28  Art. 2 Abs. 2 GG и Art. 104 GG. 
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4. Од лу ка Са ве зног устав ног су да Не мач ке по во дом 

устав не жал бе

Ме ри ла устав но сти за ди ра ња др жа ве у основ на пра ва гра ђа на је су, 

ка ко се то у од лу ци29 Са ве зног устав ног су да Не мач ке из 2008. го ди не 

по во дом устав не жал бе Па три ка С. на по ми ње: да не за ди ре у цен трал ну 

област об ли ко ва ња при ват ног жи во та (Ker nbe re ich der pri va ten Le ben sge-

stal tung), да за хват у фор мал ном сми слу има за кон ски основ и да је у 

ма те ри јал ном сми слу сра зме ран.30 Сма тра се да од ред ба § 173 StGB ис-

пу ња ва те усло ве, тј. да је у скла ду са Основ ним за ко ном. Она се за сни ва 

на „кул тур но и сто риј ски на сле ђе ној и ме ђу на род но ши ро ко рас про стра-

ње ној нор ми за бра не”.31 За бра на не до ти че не до дир љи ву срж об ли ко-

ва ња жи во та, по што се сек су ал ни од нос из ме ђу бра та и се стре од но си 

не са мо на њих са ме, већ има по сле ди це и за по ро ди цу, за де цу ко ја бу ду 

та ко за че та и за дру штво као та кво.32 Од ред ба слу жи за шти ти бра ка и 

по ро ди це, јер ин це сту о зни од но си, из ме ђу оста лог, уно се кон фу зи ју у 

по де лу уло га ко је чи не струк ту ру јед не по ро ди це;33 да ље за шти ти сек су-

ал ног са мо о дре ђе ња, пре све га за то што по ро ди ца пред ста вља ин сти ту-

ци о нал ни од нос за ви сно сти, чи ја се деј ства осе ћа ју још ду го по сле 18. 

го ди не жи во та.34 Еуге нич ки раз ло зи у сми слу спре ча ва ња за че ћа ге нет-

ски бо ле сне де це су та ко ђе зна чај на.35 Од ред ба се при хва та „дру штве не 

све сти о не пра ву и те жи да је и да ље по др жа ва сред стви ма кри вич ног 

пра ва”.36 Сма тра се да је про пис по до бан, ну жан и аде ква тан да се на-

пред на ве де не свр хе ис пу не;37 он, дру гим ре чи ма, има „апе ла тив ну, нор-

ма тив но ста би ли зи ра ју ћу, и ти ме ге не рал но пре вен тив ну функ ци ју.”38 

Оно што је у овој од лу ци по себ но зна чај но, је сте став Су да о гра ни-

ца ма за ко но дав че ве мо ћи: „На чел но је ствар за ко но дав ца да оба ве зу ју ће 

од ре ди област ка жњи вог по на ша ња. Он је при ли ком до но ше ња од лу ке 

да ли ће упра во сред стви ма кри вич ног пра ва и на ко ји на чин да за шти ти 

јед но од ре ђе но прав но до бро, чи ја му се за шти та чи ни кључ ним, у 

осно ви сло бо дан.” 

29  BVerfG, 2 BvR 392/07 vom 26. Februar 2008.
30  Ibid., Rn. 32 f., 34 ff.
31  Ibid., Rn. 2.
32  Ibid., Rn 40.
33  Ibid., Rn. 42, 45.
34  Ibid., Rn. 47.
35  Ibid., Rn. 49.
36  Ibid., Rn. 50.
37  Ibid., Rn. 52, 59, 60.
38  Ibid., Rn. 50.
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Ова од лу ка Са ве зног устав ног су да ни је до не та јед но гла сно; сед мо ро 

су ди ја је гла са ло за, док је пред се да ва ју ћи Се на та и за ме ник пред сед-

ни ка Су да, по зна ти те о ре ти чар кри вич ног пра ва Win fri ed Has se mer (Вин-

фрид Ха се мер) у из дво је ном ми шље њу де таљ но ис ка зао сво је про ти-

вље ње та квој од лу ци.

5. Кри тич ки осврт: из дво је но ми шље ње су ди је Has se mer-a и 

по је ди ни ар гу мен ти из те о риј ске рас пра ве

Су ди ја Has se mer у свом из дво је ном ми шље њу ис ти че да по ме ну та 

нор ма не пра ти је дан циљ ко ји би сâм по се би био ли шен про тив реч но-

сти и ко ји би се мо гао уса гла си ти са ова квим опи сом би ћа кри вич ног 

де ла.39 По зи ва ју ћи се на ра ни је од лу ке истог су да, он на по ми ње да кри-

ви чар-за ко но да вац ни је са свим сло бо дан при ли ком из бо ра по во да и свр-

хе свог де ла ња; он тре ба да се ру ко во ди за шти том еле мен тар них вред-

но сти жи во та у за јед ни ци; обез бе ђе ња осно ва уре ђе ног дру штва и 

очу ва ња ва жних ин те ре са за јед ни це.40 Кри вич но пра во је ту ul ti ma ra tio; 

оно је по след ње сред ство за шти те оп штег ин те ре са и до ла зи у об зир са мо 

ако је ин кри ми ни са но по на ша ње на по се бан на чин и у ме ри ко ја пре ва-

зи ла зи ње го ву про сту за бра ње ност дру штве но штет но, не под но шљи во за 

су жи вот љу ди и ка да је ње го во спре ча ва ње по себ но хит но.41 Ни ти на 

кул тур но и сто риј ском на сле ђу (ако се оно уоп ште од но си на кри вич но-

прав ну ка жњи вост ин це ста, а не са мо на ње гов со ци јал ни пре кор) за сно-

ва но дру штве но уве ре ње, на ко је се по зи ва ју су ди је у сво јој ве ћин ској 

од лу ци, а ко је Has se mer на зи ва не бу ло зним; ни ти ка жњи вост у ме ђу на-

род ним окви ри ма (ко ја је, пак, ви ше стру ко ди вер гент на и не у јед на че на), 

мо гу устав но прав но да ле ги ти ми ра ју јед ну кри вич ну нор му.42 

Ба ве ћи се на ве де ним еуге нич ким ар гу мен ти ма, он кон ста ту је да већ 

са аспек та сâмог уста ва ни је до зво ље но да се за осно ву кри вич но прав них 

ин тер вен ци ја узме за шти та здра вља по тен ци јал них по то ма ка. Но си лац 

прав ног до бра, чи ји би се прет по ста вље ни ин те ре си мо гли ко ри сти ти 

као оправ да ње за за бра ну ин це ста, у мо мен ту из вр ше ња де ла уоп ште не 

по сто ји. То би, да ље, тре ба ло да зна чи да по сто ји ап сурд но ва га ње из-

ме ђу прет по ста вље ног ин те ре са по тен ци јал но за че тог по том ка за жи во-

том са ге нет ским де фек том с јед не стра не, и прет по ста вље ним ин те ре-

39  Ibid., Rn. 74.
40  Ibid., Rn. 76.
41  Ibid., Rn. 77.
42  Ibid., Rn. 81.
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сом за соп стве ним не по сто ја њем, с дру ге стра не.43 Та кав ло гич ки 

кон структ во дио би то ме да љу ди са ге нет ским бо ле сти ма, за чи ју де цу 

по сто ји ве ћа ве ро ват но ћа да ће на сле ди ти ге нет ски де фект, уоп ште не 

би сме ли да се раз мно жа ва ју. То ме би се још мо гло до да ти да је ем пи-

риј ска осно ва еуге ни ке не си гур на, с об зи ром на то да се за сни ва на про-

це на ма и спо ра дич ним сту ди ја ма, спро ве де них ма хом у Се вер ној Аме-

ри ци. Уоста лом, на ци о нал со ци ја ли стич ка по ли ти ка еуге ни ке у 

ви ше стру ком сми слу је до дат на бра на при хва та њу овог ар гу мен та.

Исто риј ским ту ма че њем се мо же утвр ди ти да ни сâм за ко но да вац, 

ка да је у окви ру пар ла мен тар ног од бо ра ди ску то вао о § 173 Abs. 2 Satz 2 

StGB, за бра ну ин це ста ни је по ми њао као сред ство ко јим би се шти ти ло 

сек су ал но са мо о дре ђе ње,44 већ је то ве ћи на су ди ја на кнад но „уту ма чи ла”. 

Си сте мат ски ин тер пре ти ра но, не са мо што се ово кри вич но де ло не на-

ла зи у Гла ви кри вич них де ла про тив сек су ал ног са мо о дре ђе ња, већ се ни 

је зич ким ту ма че њем ова свр ха не мо же ра за зна ти. За кон ска од ред ба го-

во ри са мо о об љу би из ме ђу бра та и се стре; не зах те ва ју се да љи де та љи 

овог кон так та, по пут од ре ђе ног уз ра ста па сив ног су бјек та, за ви сно сти 

жр тве од учи ни о ца, ста ња ну жде или не по сто ја ња спо соб но сти жр тве за 

сек су ал ним са мо о дре ђе њем. Кри вич на де ла про тив сек су ал ног са мо о-

дре ђе ња, пак, на во де ин ди ка то ре ума ње не ауто но ми је жр тве, по ста вља-

ју ћи их као пред у сло ве ка жњи во сти, тј. обе леж ја би ћа кри вич ног де ла.45

Кри ти ка је упу ће на и ка за шти ти дру гог мо гу ћег прав ног до бра – 

бра ка и по ро ди це. Од ре ђе на је ка жњи вост са мо пу но лет них чла но ва по-

ро ди це, без до дат не кон кре ти за ци је би ћа де ла, што ће ре ћи и без узи-

ма ња у об зир њи хо ве спо соб но сти упра вља ња сво јим по ступ ци ма и 

спо соб но сти од лу чи ва ња, или чи ње ни ца да уско по ве за на, функ ци о-

нал на по ро дич на за јед ни ца уоп ште ни не по сто ји, или да се „за јед ни ца 

жи во та и до ма ћин ства” пре тво ри ла тек у „за јед ни цу су сре та” без ре ал-

ног по ро дич ног жи во та.46 С тим у ве зи се и го ре на ве де ни зна чај по де ле 

уло га у њој ре ла ти ви зу је. 

Has se mer да ље за кљу чу је, да је овим про пи сом за ко но да вац имао на 

уму за пра во по сто је ће или са мо прет по ста вље не мо рал не пред ста ве, али 

не и кон крет но прав но до бро. Бри са њем ове од ред бе би, та ко зву чи бо-

ја зан, свест о аб нор мал но сти ин це ста у дру штву осла би ла.47 На овом 

43  Ibid., Rn. 83.
44  Вид. BT-Drs. VI/3521, S. 17f.
45  Op. cit., Rn. 86, 87.
46  Ibid., Rn. 95.
47  Овакво резоновање посебно критикује Renzikowski. Вид. J. Renzikowski, Inzest 

vor dem EGMR – Der Fall des Patrick S., JSE 2/2013, S. 142 ff. 
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ме сту он, и то је јед но од кључ них схва та ња из дво је ног ми шље ња, ис ти че 

да ства ра ње или одр жа ва ње дру штве ног кон сен са о вред но сним по став-

ка ма, ов де кон крет но за бра ње но сти об љу бе из ме ђу бра та и се стре, не 

мо же да бу де не по сред ни циљ кри вич не нор ме. За то по сто је дру га и 

по год ни ја сред ства у сми слу ul ti ma ra tio и на че ла сра змер но сти као 

устав но прав них гра ни ца кри вич ног пра ва.48

За раз ли ку од ин кри ми ни са ња зло у по тре бе опој них дро га, где је циљ 

за ко но дав ца да обез бе ђе њем кри вич но прав не за ле ђи не ство ри усло ве за 

пот пу ну др жав ну кон тро лу ре ал ни ји, код за бра не ин це ста то не ће би ти 

та ко ла ко, с об зи ром на то да се ка жњи вост од ре ђу је са мо у од но су на 

јед ну област сек су ал ног по на ша ња, а да, са мим тим, тре ба обра ти ти па-

жњу на она дру га, до зво ље на по на ша ња у тој сфе ри, што ће у ве ли кој 

ме ри осла би ти функ ци ју усме ра ва ња кри вич но прав не нор ме. Су диј ска 

ве ћи на је, иако се ни је ди рект но на то освр ну ла, то ипак има ла у ви ду, 

по што на дру гом ме сту ука зу је да нор ма, ми мо опи сом би ћа уско по ста-

вље не обла сти, оства ру је апе ла тив ну, нор ма тив но ста би ли зи ра ју ћу и ге-

не рал но пре вен тив ну функ ци ју. У кри вич ном пра ву, где се ра ди о ду бо-

ким за хва ти ма у основ на пра ва и о дру штве но-етич ким вред но сним 

су до ви ма на ште ту љу ди, то је јед на опа сна пред ста ва, ис ти че Has se mer, 

ако се же ли нор ми обез бе ди ти устав но прав на ле ги тим ност упра во кроз 

не ка деј ства ко ја се на ла зе ван по ља при ме не те нор ме.49 Да ље, сâма апе-

ла тив на функ ци ја је под зна ком пи та ња, има ју ћи у ви ду да се ра ди о 

пу но лет ном учи ни о цу ко ји већ има од ре ђе не вред но сне пред ста ве у од-

но су на тај од нос, ко ји мо же би ти по ста вљен и као озбиљ на ве за трај ног 

ка рак те ра, што он да та ко ђе тре ба узе ти у об зир при ли ком ин кри ми ни-

са ња, јер он на тај на чин оства ру је пра во на сло бо дан раз вој лич но сти.50 

Ин ди ка тив но је што је за ко но да вац за ове си ту а ци је из ра зио сво ју на ду 

да ће пра во суд ни ор га ни узе ти у об зир њи хо ве спе ци фич но сти при ли ком 

од ме ра ва ња ка зне или их про це сно вред но ва ти, а да ни је сâм, код по ста-

вља ња за кон ског опи са, де ло вао ко рек тив но и огра ни ча ва ју ће у по гле ду 

ка жњи во сти. Оста вља ју ћи то, чак из ри чи то, су до ви ма, ко ји то мо гу, а не 

мо ра ју, или бар не у ме ри ко ју је он имао на уму, да уви де; за ко но да вац 

је су прот но на че лу по де ле над ле жно сти, до пу стио ју ди ка ти ви да до не се 

од лу ку о то ме да ли је не што ка жњи во или ни је,51 чи ме је омо гу ћио про-

пи си ва ње не сра змер но ви со ких санк ци ја и не пра вед но ка жња ва ње.52 

48  Op. cit.., Rn. 100.
49  Ibid., Rn. 108.
50  Ibid., Rn 122.
51  Ibid., Rn. 126.
52  Ibid., Rn. 123.
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Кри ти ку је се и ука зи ва ње су ди ја да би кри вич ни по сту пак имао по зи-

тив не ефек те по жр тву, јер би она на тај на чин по ста ла „ви дљи ва”. С об-

зи ром на то да ов де не ма мо увек кла сич ну, ја сну кон сте ла ци ју „учи ни лац-

жр тва”, као што је то ре ци мо слу чај код си ло ва ња, не тре ба ни жу ри ти са 

бр зим и нео сно ва ним ура чу на ва њем од го вор но сти не ком ли цу, по го то ву 

што увек по сто је и не ке дру ге оп ци је, на при мер кри вич на де ла про тив 

сек су ал ног са мо о дре ђе ња.53 Ов де тре ба до да ти да се, сход но за кон ској 

од ред би, жр твом мо гу сма тра ти са мо ма ло лет на ли ца (вид. став 3.), по што 

су пу но лет на ли ца учи ни о ци (оба парт не ра!) – они се ка жња ва ју.

На по слет ку, по што ва ње на че ла сра змер но сти не тре ба да се прав да 

ти ме што се ка же да се „ов де ра ди са мо о до ти ца њу јед не уске обла сти 

жи во та” и што „за пра во са мо ма ли број љу ди би ва огра ни чен овом за-

бра ном”. Ова кви ар гу мен ти, ис ти че Has se mer, мо гу у кри вич ном пра ву, 

ко је је од вај ка да би ло на по се бан на чин усме ре но ка по је дин цу, да де лу ју 

ци нич но: онај на ко га се за бра на ин це ста од но си, по го ђен је њо ме да ле-

ко се жно упра во у јед ној цен трал ној обла сти свог на чи на жи во та.54 Шта 

ње му зна чи што је он је дан од рет ких ко ме се то де ша ва?

Ни ве ћин ска струч на јав ност у Не мач кој не гле да бла го на кло но на 

ова кву од лу ку Устав ног су да.55 По ред исрц пних ар гу ме на та ко је на во ди 

су ди ја Has se mer, кри ти ке су упу ће не и на ра чун то га да кван ти фи ка ци ја 

ци ље ва ове нор ме (на во ђе ње не ко ли ко свр ха ко ји се њо ме же ле по сти ћи) 

не ће ну жно до ве сти до ње не ква ли фи ка ци је (у сми слу из на ла же ња ле-

ги тим ног ци ља на ком се мо же за сно ва ти од го вор ност учи ни о ца), већ је 

сâм њен основ (ко ји би тре бао да се „иш чи та” из би ћа кри вич ног де ла) 

– за шти та бра ка и по ро ди це, упр кос си сте мат ском, исто риј ском и док-

три нар ном ту ма че њу (по је ди них ко мен та ра За ко ни ка), спо ран. Кон цепт 

по ро ди це, а ко ји ни је ста тич но па тер на ли стич ки, тре ба ло би да оста вља 

до вољ но про сто ра за ин ди ви ду ал не и ауто ном не од лу ке по је ди них ње-

них чла но ва, а да то не бу де не по сред ни пред мет др жав ног ре гле мен ти-

ра ња.56 Кри ти ку је се и не у ка зи ва ње на по зи тив не ефек те ове се стрин-

ско-брат ске ве зе и на не га тив на деј ства за твор ске ка зне. Еуге нич ком 

ар гу мен та ци јом се јед ном та буу по ку ша ва да ти из глед ра ци о нал ног.57 

53  Ibid., Rn. 119.
54  Ibid., Rn. 128.
55  Примера ради, могу се навести: Bottke, FS Volk, 2009, S. 93; Cornils, ZJS 2009, S. 

87; Hörnle, NJW 2008, S. 2085; Hufen/Jahn, JuS 2008, S. 550; Noltenius, ZJS 2009, S. 15.
56  B. Zabel, Die Grenzen des Tabuschutzes im Strafrecht, JR 11/2008, S. 455.
57  G. Duttge, Strafbarkeit des Geschwisterinzests aufgrund „eugenischer Gesichts-

punke?”, in: Strafrecht als Scientia Universalis, Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag, 

Berlin/New York, 2011, S. 241.
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Ме ђу тим, упра во ра ци о нал но гле да но је очи глед но да се упо тре бом кон-

тра цеп тив них сред ста ва, мо дер ном пре на тал ном ди јаг но сти ком и ге нет-

ским ин же ње рин гом ри зик од до би ја ња ге нет ски бо ле сног по том ства 

да нас мо же кон тро ли са ти у да ле ко ве ћој ме ри не го ра ни је. По том, ни је 

ја сно ни за што се, ако се нор мом за и ста шти ти сек су ал но са мо о дре ђе ње, 

тј. ако је дан срод ник угро жа ва то пра во дру гог, обо је би ва ју ка жње ни, тј. 

обо је се сма тра ју учи ни о ци ма?58 У окви ру те о ри је о за шти ће ном до бру, 

кон ста ту је се да не са мо на чин по сти за ња (да кле, кри вич но прав на од-

ред ба) не ког ци ља зах те ва оправ да ње (по доб ност, нео п ход ност и сра-

змер ност), већ да и сâма та свр ха мо ра да по се ду је устав но прав ну ле ги-

ти ма ци ју.59 То у овом слу ча ју ни је учи ње но. По вре ђе на је и устав но прав но 

при зна та, ап со лут на за шти та „не до дир љи во сти цен трал не обла сти об ли-

ко ва ња при ват ног жи во та”, или ти срж при ват ног жи во та, кроз по ку шај 

ре ла ти ви за ци је ука зи ва њем на не же ље не дру штве не по сле ди це.60 По ку-

шај Су да, да не до стат ке у свом обра зло же њу ком пен зу је „по моћ ним 

про ма тра њи ма” (са жи ма ње, по је ди нач но по сма тра но не до вољ них ци-

ље ва; кул тур но-исто риј ски ко рен; упо ред но-прав ни по глед; дру штве на 

убе ђе ња; зах те ва ње ап со лут ног, све о бу хват ног ва же ња нор ме не за ви сно 

од кон крет не си ту а ци је; прак тич на бе зна чај ност се стрин ско/брат ског 

ин це ста као ар гу мент ње го ве ка жњи во сти), оце њен је као не по до бан.61

За да так кри вич ног пра ва ни је да шти ти би ло ка ква схва та ња, па ни 

мо рал на. Ње гов за да так огле да се у за шти ти до вољ но вред ног прав ног 

до бра, а мо рал, из ви ше раз ло га, не би тре бао да спа да у ту ка те го ри ју.62 

Те о ри ја о за шти ти прав ног до бра пре вас ход но се ба ви ла пи та њем де фи-

ни ци је (шта тре ба под ра зу ме ва ти под прав ним до бром?), а у но ви је вре-

ме све ви ше и пи та њем обра зло же ња (ода кле те о ри ја о за шти ти прав ног 

до бра цр пи свој ауто ри тет?). Ме ђу тим, по сто ји тврд ња да се пре ви ђа њен 

по сле дич ни (кон се квен ци ја ли стич ки) ка рак тер.63 На и ме, ако сма тра мо 

да се не сме санк ци о ни са ти не ко по на ша ње, јер оно не угро жа ва или 

по вре ђу је прав на до бра, он да сма тра мо да је ње го во ка жња ва ње бес ко-

ри сно, да нам не до но си пред но сти, дру гим ре чи ма. Ти ме се, и то је 

58  У том смислу и: M. Heinrich, Strafrecht als Rechtsgüterschutz – ein Auslaufmo-

dell?, in: Strafrecht als Scientia Universalis, Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag, 

Berlin/New York, 2011, S. 143.
59  C. Roxin, Zur Strafbarkeit des Geschwisterinzests, StV 2009, S. 545.
60  Ibid., S. 550.
61  Ibid.
62  Тако З. Стојановић, Кривично право – општи део, 20. издање, Београд, 2013, стр. 

12.
63  L. Greco, Was lässt das Bundesverfassungsgericht von der Rechtsgutlehre übrig?, ZIS 

5/2008, S. 236.
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глав на кри ти ка, кри вич но прав ни ли бе ра ли зам пре тва ра у ем пи риј ску 

ве ли чи ну, што оста вља про стор за за ко но дав че ве „про це њи вач ке” пре-

ро га ти ве; и ка да му се не до зво ља ва из ри чи то по зи ва ње на „про тив мо-

рал ност” ин кри ми ни са ног по на ша ња, он ипак има овла шће ње да при-

лич но сло бод но фор му ли ше ем пи риј ске про це не о по сле ди ца ма 

по на ша ња у од но су на раз ли чи та до бра. Као из лаз из клоп ке ем пи ри зма, 

пред ла же се по ста вља ње ауто но ми је гра ђа на као цен трал не тач ке. Не 

ра ди се, да кле, о то ме да је кри вич но прав на за шти та мо ра ла те шко 

оства ри ва, ни ти да нам не до но си ко ри сти, већ да се сла же или не сла же 

са по што ва њем ауто но ми је гра ђа на, ко ји су у по је ди ним обла сти ма, ап-

со лут ни су ве ре ни.64

Ова те о ри ја, прем да је пред ста вље на као кри ти ка те о ри је прав ног 

до бра, за пра во је њен на ста вак/ко рек тив. Нај пре, ни је ја сно за што би смо 

од ин кри ми на ци ја ну жно мо ра ли да оче ку је мо ко ри сти. До вољ но је да 

не ма ште те, тј. до вољ на је „по зи тив на ну ла”. На до ве зу је се пи та ње: у ко-

јим сфе ра ма по сто ји та ауто но ми ја? Ко је су ње не гра ни це? Нај зад, и ов де 

се за пра во ра ди о основ ном пи та њу: шта за ко но да вац сме да про пи ше? 

С дру ге стра не, по хвал но је што је ис так нут зна чај ауто но ми је гра ђа ни на; 

на по слет ку, и иза оп штих прав них до ба ра сто ји чо век, по је ди нац.

6. Од лу ка европ ског су да за људ ска пра ва

Па трик С. се у сво јој жал би Европ ском су ду за људ ска пра ва (ЕСЉП) 

по звао на по вре ду од ред бе чла на 8. став 1. Европ ске кон вен ци је о људ-

ским пра ви ма и основ ним сло бо да ма (ЕКЉП);65 тј. на по вре ду ње го вог 

пра ва на по ро дич ни и при ват ни жи вот.66 

64  Ibid.
65  Члан 8. („Право на поштовање приватног и породичног живота”) Европске 

конвенције о људским правима и основним слободама гласи: 

„1. Свако има право на поштовање свог приватног и породичног живота, дома и 

преписке.

2. Јавна власт се неће мешати у вршење овог права, осим ако то није у складу са 

законом и неопходно у демократском друштву у интересу националне безбедности, 

јавне безбедности или економске добробити земље, ради спречавања нереда или 

криминала, заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода других.” 

Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних 

слобода, „Сл. лист СЦГ – Међународни уговори”, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005.
66  http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/doku/2008/001/beschwerde-egmr.pdf, при ступ-

љено страници: 5. 12. 2013. године. Опуномоћени како за уставну жалбу, тако и за жалбу 

пред ЕСЉП били су, између осталог, и два професора кривичног права: K. Amelung и J. 

Renzikowski. 
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Схва та ју ћи по ро ди цу у фак тич ко-функ ци о нал ном сми слу,67 он се 

жа ли што због из ре че них за твор ских ка зни не мо же да уче ству је у вас-

пи та њу сво је де це и ти ме оства ру је је дан сег мент свог по ро дич ног жи-

во та.68 Исти на, не мо гућ ност оства ри ва ња тог пра ва од но си се на сва 

ли ца ко ја из др жа ва ју ка зну за тво ра или не ку дру гу кри вич ну санк ци ју 

ко ја се огле да у ли ше њу сло бо де, не ве за но за де ло ко је су учи ни ли, али 

он на по ми ње да су ње му ка зне из ре че не (и) због за че ћа де це.69 

Жа ли лац да ље на во ди да му је та ко ђе по вре ђе но пра во на при ват ни 

жи вот, ко је се у ве ли кој ме ри пре кла па са на пред по ме ну тим пра вом на 

по ро дич ни жи вот, али ко је ми мо то га под ра зу ме ва „пси хич ки и фи зич ки 

ин те гри тет ли ца, укљу чу ју ћи ње гов сек су ал ни жи вот”.70 Огра ни че ње ње-

го вог при ват ног жи во та ће се на ста ви ти и на кон из др жа не ка зне и упр-

кос сте ри ли за ци ји ко јој се под вр гао, по што по но во мо же до ћи до осу де 

због § 173 StGB уко ли ко на ста ви да има сек су ал не од но се са сво јом се-

стром. Он се по зи ва на став 2. чла на 8. ЕКЉП и сра змер ност ко ја се 

зах те ва, као и пра ви ло из јед не ра ни је од лу ке ЕСЉП: уко ли ко је од но сна 

област при ват не сфе ре ин тим ни ја, уто ли ко раз ло зи за ди ра ња мо ра ју 

би ти зна чај ни ји, да би се то за ди ра ње мо гло прав да ти,71 док у ње го вом 

слу ча ју не по сто ји тра же на „хит на дру штве на нео п ход ност” за та ко не-

што.72 Он та ко ђе на во ди, да ни је од ра стао са сво јом се стром, те да код 

ње га ни су мо гле да се раз ви ју сек су ал не ин хи би ци је у од но су на њу.73 

67  Правно формализовање везе двоје људи није предуслов за постојање породице, 

вид. EGMR, Urteil vom 13.6.1979 – 6833/74 Marckx v. Belgien, Urteil vom 18.12.1986 – 

9697/82 Johnston u.a. v. Irland, Urteil vom 26.5.1994 – 16969/90 Keegan v. Irland, Urteil 

vom 13.7.2000 – 25735/94 Elsholz v. Deutschland, etc. Иначе, српски Породични закон, 

као и раније важећи Закон о браку и породичним односима немају дефиницију породице. 
68  У жалби се истиче да породична веза између деце и родитеља не престаје већ 

самим тим што се дете налази под окриљем државне бриге, као што је то сада случај са 

његовом децом. Вид. EGMR, Urteil 8.7.1987 – 9749/82 W. v. Vereinigtes Königreich; Urteil 

13.7.2000 – 39221 und 41963/98 Scozzari und Giunta v. Italien.
69  Кажњива је већ сâма обљуба, тј. у законском опису се не помиње зачеће деце 

као елеменат бића; оно се може узети у обзир приликом одмеравања казне, што је у 

његовом случају, поред рецидивизма, и учињено. 
70  EGMR, Urteil 26. 3. 1985 – 8978/80 – X und Y v. Niederlande.
71  EGMR, Urteil 22. 10. 1981 – 7525/76 Dudgeon v. Vereinigtes Königreich.
72  У жалби се помињу и други аргументи, попут недовољно утврђене везе између 

инцеста и наследних болести деце, слабостима у погледу тако конципиране заштите 

породице и права на сексуално самоодређење, неоправданост заштите морала на овај 

начин, итд.
73  Edward Westermarck поставио је хипотезу да људи који одрастају заједно, касније 

показују међусобну, инстинктивну сексуалну одбојност једно према другоме (innаte aver-

sion). Овде одлучујући фактор није генетско сродство, већ то што су деца у раном 

детињству имала блиски телесни контакт, па се због тога не дефинишу као потенцијални 
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Европ ски суд за људ ска пра ва ни је усво јио жал бу Па три ка С.74 

Прем да др жа ва мо ра да на ве де по себ но ва жне раз ло ге (par ti cu lar se ri o us 

re a sons) ка да, као ов де, за ди ре у ва жан аспект ин ди ви ду ал не ег зи стен-

ци је љу ди; по ље про це не (mar gin of ap pre ci a tion) ко је др жа ве има ју, про-

ши ре но je ка да се ра ди о спор ним пи та њи ма ко ја у зе мља ма чла ни ца ма 

Са ве та Евро пе ни су уједначенo ре ше на или ка да се до ти чу осе тљи вих 

мо рал них или етич ких те ма. У слу ча ју Па три ка С. су обе ове прет по-

став ке ис пу ње не, та ко да се Суд ни је бли же ба вио кри ми нал но по ли тич-

ким, дог мат ским и си сте мат ским ар гу мен ти ма ко је је жа ли лац на вео, 

већ је (са мо) про ве рио ускла ђе ност по сту па ња не мач ког Са ве зног устав-

ног су да са стан дар ди ма ЕКЉП и утвр дио да су не мач ке су ди је рев но сно 

од ме ри ле ар гу мен те за и про тив ка жњи во сти сек су ал них од но са из ме ђу 

бра та и се стре и на ве ле не ко ли ко свр ха ка жња ва ња на ко ји ма се мо же 

за сно ва ти осу да под но си о ца жал бе ко ја, да кле, је сте би ла „хит но дру-

штве но нео п ход на”.75 

Овај суд ни је „че твр та ин стан ца” или „су пер-ре ви зор”76 за оце њи-

ва ње да ли се раз ло зи за кри ми на ли за ци ју, од но сно осу ду ко је су из не ли 

за ко но да вац, од но сно су ди ја укла па ју у на ци о нал но кри вич но или 

устав но пра во, већ он има огра ни чен за да так да про ве ри да ли је до ма ћа 

од лу ка са гла сна стан дар ди ма Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма 

и основ ним сло бо да ма. Др жа ва ма се при зна је од ре ђе ни про стор про-

сексуални партнери, већ као брат и сестра. E. Westermarck, The history of human marriage, 

5th ed., London, 1921. Два позната истраживања потврђују Westermarck-ову тезу: студије 

о кибуцима (kibbutz) у Израелу (деца која су заједно одрастала, касније су врло ретко 

ступала у бракове једни са другима) и студија о „дечјим венчањима” у Кореји (код 

супружника који су још као деца били обећани једни другима и који су заједно одрастали, 

касније је примећена висока стопа развода и ниска стопа наталитета). A. Wolf, Sexual 

attraction and childhood association. A Chinese brief for Edward Westermarck, Stanford, 

1995; цит. према: H.-J. Albrecht, U. Sieber, op. cit., S. 104. Вид. и: М. Шкорић, Биосоцијалне 

теорије инцест табуа, Социолошки преглед, 2004, стр. 527–559. 

Пред овом сигурном емпиријском позадином поставља се питање, коју функцију 

има кажњавање инцеста. Пошто се ради о патолошким случајевима када недостаје 

природни „срам од инцеста”, кривично право заправо није право средство, већ психо-

социјална нега тих лица и едукација ризичних група. Renzikowski, op. cit., S. 146.

Иначе, ни у једној земљи која кажњава инцест у законски опис није унета одредница 

о заједничком (не)одрастању брата и сестре; она може бити третирана само као 

евентуална олакшавајућа околност. H.-J. Albrecht, U. Sieber, op. cit., S. 43.
74  EGMR, Urteil 12.4.2012 – 43547/08 Stübing v. Deutschland.
75  Ibid, Rn. 65.
76  Grabenwerter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl., 2010, § 18 Rn. 

20; Conde, A Handbook of International Human Rights Terminology, 2. ed., 2004, S. 52; цит. 

према: M. Kubiciel, Das deutsche Inzestverbot vor den Schranken des EGMR, ZIS 6/2012, 

S. 284. 
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це не при ли ком им пле мен ти ра ња и оства ри ва ња људ ских пра ва за јем че-

них ЕКЉП, као сво је вр сни ин стру мент ко ји по себ но у мо рал но и етич ки 

шка кљи вим обла сти ма, где не ма европ ског кон сен са, тре ба да оста ви 

про сто ра за на ци о нал не др жа ве, с об зи ром да се по ла зи од то га да ће 

оне фак тич ки (због пред мет не и про стор не бли зи не, упу ће но сти) и нор-

ма тив но (из ин сти ту ци о нал них, ме ђу на род но прав них и прав но е тич ких 

раз ло га) би ти у бо љој по зи ци ји да од лу че.77 За то се ка же да се „ко ли чи на 

кон тро ле” сма њу је на пу ту до Стра збу ра.78

 Про бле ма тич но код ова кве ју ди ка ту ре је то, што ва же ње људ ских 

пра ва на кра ју кра је ва оста вља дис по зи ци ји др жав не ве ћи не. С дру ге 

стра не се по ка зу је да је до мет људ ских пра ва не са мо прав но, већ и по-

ли тич ко пи та ње. Мо гу ће је да се су ди је бо је да би пре ја ким ути ца њем 

„оте ра ле” др жа ве уго вор ни це и осла би ле соп стве ни ауто ри тет.79

Ова кри ти ка је на чел не при ро де и од но си се на оп ште по сту па ње 

ЕСЉП. Не же ле ћи да про јек ту је мо ван прав не мо ти ве стра збур шких су-

ди ја, тре ба при зна ти да је те жи ште ге не рал ног усме ре ња ових од лу ка 

ипак би ло у ру ка ма су ди ја ма из Кар лсруе-а. 

7. Ин цест у срп ском кри вич ном за ко ни ку: 

родосквр ње ње – члан. 197. КЗ 

Без на ме ре да уђе мо у ши ро ку рас пра ву, на ме ће се по глед и на до-

ма ће ре ше ње. Ин цест је у срп ском кри вич ном пра ву, озна чен као 

„родосквр ње ње”, ин кри ми ни сан од ред бом чла на 197. Кри вич ног за ко-

ни ка, ко ја гла си:

„Пу но лет но ли це ко је из вр ши об љу бу или са њом из јед на чен пол ни 

чин са ма ло лет ним срод ни ком по кр ви у пра вој ли ни ји или са ма ло лет-

ним бра том, од но сно се стром, ка зни ће се за тво ром од шест ме се ци до 

пет го ди на.”

Реч „родосквр ње ње” („родосквр ну ће”) у нај ши рем сми слу озна ча ва 

сту па ње у пол не од но се или брач ну ве зу крв них срод ни ка,80 при че му 

са вре ме но кри вич но пра во под ти ме под ра зу ме ва са мо сек су ал ни од нос 

од ре ђе них срод ни ка.81 При мет не су две тен ден ци је: про ши ре ње и су-

77  Ibid., S. 286. 
78  У том смислу: Ehlers, in: Ehlers (Hrsg.), Europäische Grundrechte und Grundfrei-

heiten, 3. Aufl., 2009, S. 74; цит. према: ibid., S. 284.
79  H. Jung, Das Inzestverbot oder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 

auf den Spuren des Bundesverfassungsgerichts, GA, 2012, S. 617, 620.
80  З. Стојановић, Н. Делић, Кривично право – посебни део, Београд, 2013, стр. 121.
81  Ibid.
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же ње кри ми нал не зо не. Про ши ре на је, на и ме, рад ња из вр ше ња, ко ја се 

са да са сто ји у до бро вољ ној об љу би у ши рем сми слу, тј. њу чи не не са мо 

ва ги нал ни ко и тус (об љу ба у ужем сми слу) као до са да, већ и орал ни и 

анал ни ко и тус. Оно је фор мал но, де лат но сно кри вич но де ло ко је је до-

вр ше но оства ре њем рад ње из вр ше ња. Су же на је кри ми нал на зо на у по-

гле ду па сив ног су бјек та, та ко да он са да мо же би ти са мо ма ло лет ни 

срод ник, тј. ли це ко је ни је на вр ши ло осам на ест го ди на („ма ло лет но ли-

це”). Срод ство је крв но (брач но или ван брач но). Дру ге вр сте срод ства, 

по пут та збин ског, гра ђан ског и сл. ни су об у хва ће не овим кри вич ним 

де лом, што се, као и у не мач ком ре ше њу, мо же озна чи ти као сла бост, 

јер ако је за шти ће но прав но до бро за и ста по ро ди ца, он да и од но си са 

овом вр стом срод ни ка мо гу да ути чу на ње ну дис функ ци о нал ност.

 Из вр ши лац мо же би ти са мо пу но лет но ли це ко је се на ла зи у крв ном 

срод ству у пра вој ли ни ји са ма ло лет ним ли цем, или пу но лет ни брат или 

се стра ма ло лет ног ли ца. За по сто ја ње кри вич ног де ла до вољ но је да је 

пред у зе та са мо јед на де лат ност ко ја пред ста вља рад њу из вр ше ња. Пред-

у зи ма ње ви ше де лат но сти пре ма истом па сив ном су бјек ту мо же до ве сти 

до кон струк ци је про ду же ног кри вич ног де ла. Об лик кри ви це је уми-

шљај, та ко да ствар на за блу да, нео т кло њи ва или от кло њи ва, ис кљу чу је 

кри вич но де ло.82

Раз гра ни че ње овог кри вич ног де ла од кри вич них де ла про тив пол не 

сло бо де, са истом рад њом из вр ше ња, ни је са свим не спор но, али би се 

мо гло по ста ви ти на сле де ћи на чин: у од но су на члан 181. став 2. КЗ (об-

љу ба зло у по тре бом по ло жа ја), ако је па сив ни су бјект ма ло лет ник, а из-

вр ши лац ње гов ро ди тељ, сти цај је са мо при ви дан (у ко рист кри вич ног 

де ла про тив пол не сло бо де). Ка да су у пи та њу си ло ва ње (чл. 178. КЗ), 

об љу ба над не моћ ним ли цем (члан 179. КЗ) и об љу ба са де те том (члан 

180. КЗ), иде ал ни сти цај би се мо гао ви де ти у то ме што де ла има ју раз-

ли чи те за штит не објек те (брак и по ро ди ца/пол на сло бо да). Ме ђу тим, 

ма ли прак тич ни зна чај и по је ди ни ар гу мен ти из не мач ке ди ску си је у 

по гле ду сум ње у тач но од ре ђе ње за штит ног објек та код ин це ста (ми сли 

се пре вас ход но на за шти ту по ро ди це), мо гу се и ов де узе ти у об зир. Та-

ко, бли же нам је схва та ње да би код си ло ва ња и об љу бе над не моћ ним 

ли цем њи хо ви ква ли фи ко ва ни об ли ци83 по кри ли не пра во ин це ста, док 

82  З. Стојановић, Коментар Кривичног законика, 4. издање, Београд, 2012, стр. 582.
83  Члан 178., ст. 3. (силовање) / члан 179., ст. 2. (обљуба над немоћним лицем): Ако 

је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила тешка телесна повреда лица према којем 

је дело извршено или ако је дело извршено од стране више лица или на нарочито свиреп 

или нарочито понижавајући начин или према малолетнику или је дело за последицу 

имало трудноћу, учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.
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код об љу бе са де те том до вољ но ви сок по себ ни мак си мум оста вља про-

стор да се об љу ба са крв ним срод ни ком тре ти ра као оте жа ва ју ћа окол-

ност при ли ком од ме ра ва ња ка зне.84 

Јед но крат ко по ре ђе ње срп ског и не мач ког ин кри ми ни са ња ин це ста 

по ка зу је да до ма ће ре ше ње има ма ње не до ста та ка у од но су на не мач ко: 

рад њу из вр ше ња пред ста вља ју и орал ни и анал ни ко и тус; хо мо сек су ал ни 

кон так ти би, да кле, би ли укљу че ни. И, што је глав на пред ност, ни су ин-

кри ми ни са ни од но си од ра слих срод ни ка. Оста ле кон сте ла ци је би се мо-

гле по кри ти кри вич ним де ли ма про тив пол не сло бо де (при вид ни сти цај) 

уз од го ва ра ју ће вред но ва ње при ли ком од ме ра ва ња ка зне, та ко да се по-

ста вља пи та ње свр хе по сто ја ња кри вич ног де ла родосквр ње ња код нас.85 

8. Закључак

Ро ман „Ho mo Fa ber” Max-а Frisch-а, или Фрој до во уче ње о Еди по-

вом ком плек су – ин цест је као та бу у на шој кул ту ри од у век при вла чио 

ин те ре со ва ње љу ди. Слу чај Па три ка С. на мет нуо је пред Устав ни суд 

јед не др жа ве са при зна то из у зет но раз ви је ном кри вич но прав ном те о ри-

јом, по том и пред Европ ски суд за људ ска пра ва, оба ве зу из ја шња ва ња о 

то ме. 

Европ ски суд по твр дио је да су не мач ке су ди је Устав ног су да по сту-

пи ле у скла ду са Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и 

основ них сло бо да, це не ћи то у окви ру до пу ште ног им mar gin of ap pre ci-

a tion, ко ји има ју све др жа ве чла ни це. Ти ме је Суд из бе гао да се ди рект но 

из ја сни од кључ ним ар гу мен ти ма ко је је Па трик С. на вео у сво јој жал би. 

По што се он не схва та као кон трол на ин стан ца чи та вих на ци о нал них 

си сте ма, та ко је ње го ва од лу ка, из тог угла, ра зу мљи ва. Но, оста је не до-

у ми ца ка ко Европ ски суд за људ ска пра ва схва та функ ци ју мо ра ла у 

да на шњем дру штву. Јед ну ма ло хра бри ју од лу ку, са ве ћим исту па њем, 

струч на јав ност би сва ка ко по здра ви ла.

Оно што је иза зва ло не у по ре ди во ви ше ин те ре со ва ња је сте од лу ка 

Са ве зног устав ног су да Не мач ке, ко ји је по твр дио устав ност § 173 Abs. 2 

Члан 178., ст. 4. / члан 179., ст. 3.: Ако је услед дела из ст. 1. и 2. овог члана наступила 

смрт лица према којем је дело извршено или је дело учињено према детету, учинилац 

ће се казнити затвором најмање десет година.
84  У том смислу: З. Стојановић, op. cit.
85  Можда је то имао на уму и новинар британског Гардијана, када је „мало 

пожурио” и у свом чланку Србију навео као земљу у којој инцест више није кажњив. 

http://www.theguardian.com/law/2012/apr/16/incest-legality-ethics, приступљено 

страници: 20.12.2013.
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StGB (пол ни од нос из ме ђу бра та и се стре). Нај пре, ин ди ка тив но је што 

је из дво је но ми шље ње на пи сао је ди ни кри ви чар ме ђу су ди ја ма. За шти та 

по ро ди це, пр ви ар гу мент су ди ја, фра ги лан је. Оста вља ју ћи по стра ни 

про ме ну сâмог ње ног кон цеп та, ов де је ство ре на јед на но ва за јед ни ца, а 

има ју ћи у ви ду да је Па трик С. при хва тио по нов не осу де због истог кри-

вич ног де ла и да се у ме ђу вре ме ну сте ри ли сао, по ка зу је да је она за ми-

шље на као ду го трај на ве за. Ње ни чла но ви та ко ђе има ју пра во на по ро-

дич ни жи вот. Дру ги ар гу мент ти цао се пра ва на сек су ал но са мо о дре ђе ње. 

Ов де се ра ди о до бро вољ ном пол ном од но су из ме ђу дво је од ра слих љу ди 

ко ји су би ли све сни сво јих по сту па ка.86 Зло у по тре ба аси ме трич них од-

но са мо ћи, за шти та ма ло лет них ли ца – све је то (мно го бо ље) по кри ве но 

„си гур но сном мре жом” дру гих кри вич них де ла. Бри га за ге нет ско здра-

вље љу ди, без од го ва ра ју ће ем пи риј ске осно ве, али са за ди ра њем у пра-

ва на ег зи стен ци ју и на про кре а ци ју, под се ћа на и пред о се ћа то та ли-

тар на вре ме на. Иду ћи до крај њих гра ни ца те ло ги ке, уни вер зал ност 

људ ских пра ва пре тво ри ла би се у се лек тив ност и би ла би све де на на 

круг ге нет ски са вр ше них љу ди. Ов де је реч о јед ној мо рал ној, ана хро ној 

нор ми ко ја је до са да пре жи ве ла из ме не, до пу не и но ве кри вич не за ко-

ни ке, не са мо у Не мач кој. Што по ка зу је да је, упр кос свим ди ску си ја ма 

у за ко но дав ном про це су и струч ним кру го ви ма, би ла до вољ но ја ка да 

оп ста не у дру штву. Ме ђу тим, ако је то већ та ко, ако је уса ђе на у дру-

штве ну свест ве ћи не љу ди, он да не ма ни по тре бе да се чу ва и кри вич ним 

пра вом. Ван прав ним ме ра ма, по пут те ра пи ја и еду ка ци је, мо гло би се 

мно го ви ше по сти ћи не го ко ри шће њем нај стро жих ме ра pri ma ra tio. 

За кључ но, из ра жа ва се раз о ча ра ње што ни је ис ко ри шће на „ве ли ка 

и због сво је по себ не кон сте ла ци је слу ча ја мо жда је дин стве на при ли ка, 

да се кри вич но прав на овла шће ња др жа ве по ста ве на јед ну си гур ну 

устав но прав ну осно ву”, али се из ра жа ва на да да ова рас пра ва мо же ба-

86  Идентична реченица може да се стави у контекст хомосексуалних односа, чија 

декриминализација данас више није спорна. Уосталом, ако погледамо услове који се 

захтевају код пристанка повређеног (носилац повређеног добра, диспонибилност 

правног добра, способност пристајања, непостојање мана воље, манифестација 

пристанка, време и опозивост), долазимо до тога да су они код добровољног односа по 

правилу испуњени. Стога делује неразумно да пристанак повређеног може, рецимо да 

искључи противправност наношења телесне повреде (што се свакако не може подвести 

под багателни криминалитет), а да је код инцеста то под знаком питања, пошто је 

пасивни субјект/жртва/повређени уједно и учинилац. Да ли то значи да би учесници 

инцеста једно друго могли да оправдају давањем пристанка? Ово је још један аспект у 

коме се огледа сва нелогичност инкриминисања добровољног полног односа међу 

одраслима. Више о пристанку повређеног: И. Марковић, Пристанак повређеног у 

кривичном праву, у: Казнена реакција у Србији (ур. Ђ. Игњатовић), Београд, 2011, стр. 

282–296.
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рем да де лу је као апел за ко но дав цу да бри ше за ста ре ли про пис из тек ста 

StGB.87

Овај слу чај ода бран је не са мо да би се по ка за ло ка ко се у дру гим 

си сте ми ма (не)пра вил но ре а гу је на ана хро не и/или ло ше кон ци пи ра не 

од ред бе, већ да би се и код нас под ста кла на чел на рас пра ва ко ја би про-

и за шла из кон крет ног слу ча ја, тј. да би се прак са и на у ка при бли жи ле 

јед на дру гој. Оне са мо у за јед нич ком дис кур су мо гу да да ју пун до при-

нос јед ном ква ли тет ни јем кри вич ном пра ву и са мо та ко мо гу ода гна ти 

ути сак да во де „одво је не жи во те”. 

Iva na Mar ko vić

Wis sen scha ftlic he As si sten tin

Ju ri stische Fakultät der Universität Bel grad

Di ver gen te me i nun gen von Rechtsprec hung und Le hre – über den „In zest-Fall” aus 

De utschland

Die vor li e gen de Ab han dlung be fasst sich mit dem auf se he ner re gen dem Fall des Pa trick 
S., der we gen des Be ischlafs mit se i ner Schwe ster aufgrund von § 173 Abs. 2 StGB (Be-
ischlaf zwischen Geschwi stern) me hr fach ve rur te ilt wur de, und sich dann an das Bun-
de sver fas sung sge richt (BVerfG) und let ztlich an den Europäischen Ge richtshof für 
Men schen rec hte (EG MR) ge wandt hat. 
Der er ste Abschnitt enthält ein le i ten de An mer kun gen zum In zest, während es im näch-
sten Abschnitt um die Analyse des be sag ten § 173 StGB (Be ischlaf zwischen Ver wand-
ten) geht. Die Beschre i bung des kon kre ten Fal les und se i nes We ges durch die In stan zen 
sind In halt des drit ten Te ils. Das Ur teil des BVerfG zur Ver fas sung sbeschwer de des 
Pa trick S. wird im vi er ten Abschnitt dar ge legt, um es dann im da ra uf fol gen den Teil, 
aus ge hend von der ab we ic hen den Me i nung des Ric hters Has se mer und Ansätzen aus 
der Le hre, kri tisch zu dur chle uc hten. Die Entsche i dung des EG MR zu di e sem Fall ist 
The ma des sec hsten Abschnitts. Der vor let zte Teil der Ab han dlung ist der In zest-Re-
ge lung des ser bischen Straf ge set zbuc hes ge wid met (član 197. KZ). Im let zten, ac hten 
Abschnitt wer den die Me i nun gen und Schlußfol ge run gen zur nicht me hr zeitgemäßen 
und ver fehlt be gründe ten Straf bar ke it des Be ischlafs zwischen Ver wand ten zu sam men-
fas send dar ge legt. 
Schlüssel wör ter: In zest, Bun de sver fas sung sge richt, Europäischer Ge richtshof für Men-
schen rec hte, Blutschan de, Mo ral, Rechtsgut, Fa mi lie, se xu el le Selbstbe stim mung.

87  C. Roxin, op. cit., S. 550.
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ОД У ЗИ МА ЊЕ ПРЕД МЕ ТА КАО МЕ РА БЕЗ БЕД НО СТИ У 

КРИ ВИЧ НОМ ЗА КО НО ДАВ СТВУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Ап стракт

Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 4. пред ви ђа че ти ри вр сте кри вич них 
санк ци ја: 1. ка зне, 2. ме ре упо зо ре ња, 3. ме ре без бед но сти и 4. вас пит не ме ре. Си-
стем ме ра без бед но сти у Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср би је чи ни је да на ест 
ме ра без бед но сти. Од у зи ма ње пред ме та је је ди на ме ра без бед но сти ствар ног ка рак-
те ра у на шем кри вич ном пра ву. Она се мо же из ре ћи: пу но лет ном и ма ло лет ном 
учи ни о цу кри вич ног де ла, фи зич ком и прав ном ли цу.

Кључ не ре чи: кри вич на санк ци ја, ме ре без бед но сти, од у зи ма ње пред ме та, ста ти-
стич ки по да ци

Увод

Кри ми на ли тет је не га тив на дру штве на по ја ва. Пред мет је стал ног 

ин те ре со ва ња на у ке и прак се. Под пој мом кри ми на ли тет сма тра ју се не 

са мо кри вич на де ла пред ви ђе на кри вич ним за ко но дав ством јед не зе-

мље, већ и дру ге ка жњи ве рад ње, уз со ци о ло шку, пси хо ло шку и дру гу 

ана ли зу од го ва ра ју ћих прав них нор ми и кри ми нал ног по на ша ња.1 У 

бор би про тив кри ми на ли те та др жа ва и дру штво при ме њу ју раз ли чи те 

кри вич но прав не ме ре. Нај број ни ју гру пу кри вич но прав них ме ра чи не 

кри вич не санк ци је. Кри вич не санк ци је су за ко ном пред ви ђе не ре пре-

сив не ме ре ко је се с ци љем су зби ја ња кри ми на ли те та при ме њу ју пре ма 

учи ни о цу про тив прав ног де ла ко је је у за ко ну пред ви ђе но као кри вич но 

1  С. Константиновић, Вилић, В. Николић, Ристановић, М., Костић, Криминологија, 

Ниш, Пеликан Принт, 2009. године, стр. 25.

UDK:   343.272(497.11)

Мир ја на Па вло вић
Сту дент док тор ских сту ди ја на Прав ном фа кул те ту, 

Уни вер зи тет у Ни шу
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де ло на осно ву од лу ке су да до не те на кон спро ве де ног кри вич ног по ступ-

ка.2 Основ ни циљ кри вич них санк ци ја је су зби ја ње кри ми на ли те та.

Са вре ме но кри вич но пра во по зна је ви ше вр ста кри вич них санк ци ја. 

Све кри вич не санк ци је ко је пред ви ђа кри вич но за ко но дав ство јед не др-

жа ве чи не си стем кри вич них санк ци ја. Кри вич не санк ци је про пи са не су 

у за ко ни ма ко ји су основ ни из во ри кри вич ног пра ва у Ре пу бли ци Ср-

би ји. То су: 1. Кри вич ни за ко ник3, 2. За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма 

кри вич них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца4 и 3. За-

кон о од го вор но сти прав них ли ца за кри вич на де ла5. Основ ни из во ри 

кри вич ног пра ва Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђа ју сле де ће кри вич не санк-

ци је: 1. ка зне, 2. ме ре упо зо ре ња, 3. ме ре без бед но сти и 4. вас пит не ме-

ре. У да љем из ла га њу у овом ра ду би ће ре чи о ме ри без бед но сти од у зи-

ма ње пред ме та у основ ним из во ри ма кри вич ног пра ва Ре пу бли ке Ср би је 

са крат ким освр том на при ме ну ове ме ре у прак си пре ма пу но лет ним 

учи ни о ци ма кри вич них де ла. 

О ме ра ма без бед но сти

До 19. ве ка ка зне су би ле је ди не кри вич не санк ци је ко је су се из ри-

ца ле учи ни о ци ма кри вич них де ла. Кра јем 19. ве ка и по чет ком 20. ве ка 

под ути ца јем ита ли јан ске по зи тив не шко ле пра ва у кри вич но за ко но дав-

ство уво де се ме ре без бед но сти. Пред став ни ци ове шко ле пра ва сма тра ли 

су да на учи ни о це кри вич них де ла ути чу две гру пе фак то ра: ен до ге ни 

(уну тра шњи) и ег зо ге ни (спо ља шњи) фак то ри. Пре ма њи хо вом схва та њу 

ка зна ни је мо гла да ути че на учи ни о це кри вич них де ла на пра ви на чин, 

јер не де лу је на узро ке на стан ка кри ми на ли те та. Из тог раз ло га за ла га ли 

су се за уво ђе ње ме ра со ци јал не за шти те. Сли чан став има ли су и пред-

став ни ци со ци о ло шке шко ле пра ва. Пре ма њи хо вом уче њу на учи ни о це 

кри вич них де ла ути чу ин ди ви ду ал ни, фи зич ки и со ци јал ни фак то ри. 

Сма тра ли су да по сто је кри вич но од го вор ни и кри вич но нео д го вор ни 

учи ни о ци кри вич них де ла. Упра во пре ма кри вич но нео д го вор ним учи ни-

о ци ма кри вич них де ла при ме њи ва ле су се ме ре без бед но сти. Пр ви за кон-

ски про је кат ко ји пред ви ђа ме ре без бед но сти као по се бан тип санк ци је 

2  З. Стојановић, Кривично право, Општи део, Београд, Правна књига, 2009. године, 

стр. 257.
3  Кривични законик Републике Србије, Службени гласник Републике Србије број: 

85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009 и 111/2009. 
4  Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица, Службени гласник Републике Србије број 85/2005.
5  Закон о одговорности правних лица за кривична дела, Службени гласник 

Републике Србије број 97/2008.
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је сте Пред на црт швај цар ског Кри вич ног за ко ни ка из 1893. го ди не, чи ји 

је аутор К. Штос, a из вр шио је зна ча јан ути цај на низ за ко но дав ста ва6. 

До но ше њем Кри вич ног за ко ни ка Нор ве шке из 1902. го ди не ме ре без бед-

но сти ула зе у си стем кри вич них санк ци ја где да нас за у зи ма ју ис так ну то 

ме сто по бро ју раз ли чи тих ме ра, оби му при ме не, ка рак те ру, при ро ди и 

деј ству.7 На тај на чин се у кри вич но за ко но дав ство увео ду а ли стич ки си-

стем кри вич них санк ци ја. У ду а ли стич ком си сте му ме ре без бед но сти 

има ле су за циљ да бу ду до пу на функ ци ја ма ка зне, од но сно да оне са ме 

у од ре ђе ним слу ча је ви ма бу ду основ ни но си о ци функ ци је за шти те дру-

штва и оспо со бља ва ња по је дин ца да се по но во вра ти у дру штво.8

Ме ре без бед но сти пред ста вља ју сред ство за шти те дру штва од кри-

ми на ли те та ко је суд из ри че учи ни о цу кри вич ног де ла због ње го вог опа-

сног ста ња у слу ча је ви ма и под усло ви ма пред ви ђе ним у за ко ну.9 То је 

по себ на вр ста кри вич них санк ци ја ко је се мо гу из ре ћи сва ком учи ни о цу 

кри вич ног де ла: пу но лет ном или ма ло лет ном ли цу, ли цу ко је је скри-

вље но или без кри ви це из вр ши ло кри вич но де ло.10 

Пре ма чла ну 4. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек-

сту: КЗ РС) оп шта свр ха про пи си ва ња и из ри ца ња свих кри вич них санк-

ци ја је су зби ја ње де ла ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју вред но сти 

за шти ће не кри вич ним за ко но дав ством. По ред ове оп ште свр хе, Кри вич-

ним за ко ни ком пред ви ђе на је и свр ха из ри ца ња ме ра без бед но сти. Пре-

ма чла ну 78. КЗ РС свр ха ме ра без бед но сти је да се от кло не ста ња или 

усло ви ко ји мо гу би ти од ути ца ја да учи ни лац убу ду ће не вр ши кри вич на 

де ла. За раз ли ку од ка зне чи ји је циљ и ге не рал на и спе ци јал на пре вен-

ци ја, код ме ра без бед но сти ак це нат је на спе ци јал ној пре вен ци ји. Ме-

ра ма без бед но сти ути че се на по тен ци јал ну опа сност од ре ђе ног ли ца, 

од но сно од ре ђе ног пред ме та. Ме ре без бед но сти има ју за циљ да се от-

кло не опа сна ста ња и сви дру ги усло ви ко ји мо гу до ве сти до из вр ше ња 

кри вич них де ла. Оне се мо гу при ме ни ти тек по што је из вр ше но кри-

вич но де ло тј. post de lic tum, а не са мо на осно ву по сто ја ња опа сног ста-

ња тј. an te de lic tum.11 

6  З. Стојановић, op. cit., стр. 310.
7  Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, Београд, Номос, 2006. године, стр. 

255.
8  Ф. Бачић, Кривично право, Опћи дио, Загреб, Издавачка кућа Информатор, 1978. 

године, стр. 471.
9  Б. Чејовић, Кривично право, Општи део, Ниш, Студентски културни центар, 1995. 

године, стр. 471.
10  Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, Ниш, Правни факултет Универзитета 

у Нишу, 2012. године, стр. 321.
11  Ibid, стр. 322.
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Наш Кри вич ни за ко ник пред ви ђа је да на ест ме ра без бед но сти. То су: 

1. оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви, 2. 

оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди, 3. оба ве зно ле че ње нар ко-

ма на, 4. оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра, 5. за бра на вр ше ња по зи ва, де-

лат но сти и ду жно сти, 6. за бра на упра вља ња мо тор ним во зи лом, 7. од у-

зи ма ње пред ме та, 8. про те ри ва ње стран ца из зе мље, 9. јав но об ја вљи ва ње 

пре су де, 10. за бра на при бли жа ва ња и ко му ни ка ци је са оште ће ним и 11. 

за бра на при су ство ва ња од ре ђе ним спорт ским при ред ба ма. Пр ве че ти ри 

ме ре без бед но сти су ме ре ме ди цин ског ка рак те ра. Дру гој гру пи при па-

да ју ме ре ко ји ма се од у зи ма не ко пра во или се за бра њу је вр ше ње од ре-

ђе не де лат но сти. И на кра ју су спе ци фич не ме ре без бед но сти. Пре ма 

до бру ко је се по га ђа при ме ном од ре ђе не ме ре без бед но сти оне мо гу 

би ти лич не и ствар не ме ре. Ме ре без бед но сти мо гу би ти вре мен ски 

огра ни че не и вре мен ски нео гра ни че не. Ме ре без бед но сти су хе те ро ге не 

по при ро ди и са др жи ни, јер сва ка од њих тре ба да бу де при ме ње на у 

спе ци фич ној си ту а ци ји, па је за то мо гу ће да јед ном учи ни о цу бу де исто-

вре ме но из ре че но ви ше ме ра без бед но сти ако су ис пу ње ни за кон ски 

усло ви за њи хо во из ри ца ње.12 По пра ви лу се из ри чу уз не ку дру гу кри-

вич ну санк ци ју, а не ке ме ре без бед но сти мо гу се из ри ца ти и са мо стал но. 

За кри вич на де ла у сти ца ју ме ра без бед но сти ће се из ре ћи уко ли ко је 

утвр ђе на за јед но од кри вич них де ла у сти ца ју.

Од у зи ма ње пред ме та

Јед на од имо вин ских кри вич но прав них ме ра ко ја је пред ви ђе на кри-

вич ним за ко но дав ством Ре пу бли ке Ср би је је ме ра без бед но сти од у зи-

ма ње пред ме та. Основ и оправ да ње за по сто ја ње јед не ова кве ме ре са-

сто ји се у то ме што се сма тра да би би ло про тив но пра вич но сти и мо ра лу 

да учи ни лац кри вич ног де ла за др жи пред ме те ко ји ма је из вр шио кри-

вич но де ло или пред ме те ко ји су на ста ли из вр ше њем кри вич ног де ла.13 

Она се са сто ји у од у зи ма њу пред ме та ко ји је био на ме њен за из вр ше ње 

кри вич ног де ла или упо тре бљен за из вр ше ње кри вич ног де ла или је на-

стао из вр ше њем кри вич ног де ла кад по сто ји опа сност да ће се од ре ђе ни 

пред мет по но во упо тре би ти за из вр ше ње кри вич ног де ла или кад је ра ди 

за шти те оп ште без бед но сти или из мо рал них раз ло га од у зи ма ње пред-

ме та нео п ход но (члан 87. КЗ РС). 

12  Н. Мрвић, Петровић, Кривично право – општи и посебни део, Београд, Правни 

факултет Универзитета УНИОН и Јавно предузеће „Службени гласник”, 2006. године, 

стр. 163.
13  М. Кокољ, Ђ. Лазин, Имовинске кривичне санкције и мере у југословенском 

кривичном праву, Београд, Научна књига, 1986. године, стр. 97.
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Да би се ме ра од у зи ма ња пред ме та мо гла из ре ћи нео п ход но је ис-

пу ња ва ње за ко ном пред ви ђе них усло ва. Пр ви услов ко ји је нео п хо дан за 

од у зи ма ње пред ме та је по сто ја ње од ре ђе не вр сте пред ме та. Пред ме ти 

ко ји мо гу би ти од у зе ти су: 1. пред ме ти на ме ње ни за из вр ше ње кри вич-

ног де ла, 2. пред ме ти упо тре бље ни за из вр ше ње кри вич ног де ла и 3. 

пред ме ти на ста ли из вр ше њем кри вич ног де ла. Пред ме ти упо тре бље ни 

за из вр ше ње кри вич ног де ла су пред ме ти ко ји ма се пред у зи ма рад ња 

из вр ше ња кри вич ног де ла. На при мер, то мо гу би ти пи штољ, нож, ка-

ла уз, ауто мо бил и слич но. Пред ме ти на ме ње ни за из вр ше ње кри вич ног 

де ла су они пред ме ти са ко ји ма је учи ни лац на ме ра вао да из вр ши кри-

вич но де ло. То су пре све га они пред ме ти ко је је учи ни лац на ба вио ра ди 

из вр ше ња кри вич ног де ла или их је у ту свр ху на пра вио или оспо со био, 

али их ни је упо тре био.14 За од у зи ма ње пред ме та ко ји су би ли на ме ње ни 

за из вр ше ње кри вич ног де ла нео п ход но је по сто ја ње ве зе из ме ђу тих 

пред ме та и де ла ко је је основ за из ри ца ње ове ме ре без бед но сти. На и ме, 

да би ова ме ра без бед но сти би ла при ме ње на мо ра као и у слу ча ју свих 

кри вич них санк ци ја би ти учи ње но де ло ко је је за ко ном пред ви ђе но као 

кри вич но де ло.15 И на кра ју, пред ме ти ко ји су на ста ли из вр ше њем кри-

вич ног де ла су пред ме ти ко ји пред ста вља ју ре зул тат кри вич ног де ла. На 

при мер, фал си фи ко ва не ис пра ве, опој на дро га, пор но граф ски ма те ри-

јал и слич но. У сва ком слу ча ју, из ме ђу пред ме та ко ји се од у зи ма ју и 

из вр ше ног кри вич ног де ла тре ба да по сто ји узроч на ве за, од но сно да се 

без тих пред ме та кри вич но де ло ни је мо гло из вр ши ти, или да су ти пред-

ме ти на ста ли упра во из вр ше њем кри вич ног де ла.16 

Да би се на ве де ни пред ме ти мо гли од у зе ти нео п ход но је ис пу ње ње 

још два усло ва ко ји су Кри вич ним за ко ни ком Ре пу бли ке Ср би је ал тер-

на тив но од ре ђе ни. То су: 1. по сто ја ње опа сно сти да ће се од ре ђе ни пред-

мет по но во упо тре би ти за из вр ше ње кри вич ног де ла или 2. ка да је ра ди 

за шти те оп ште без бед но сти или из мо рал них раз ло га нео п ход но од у зи-

ма ње пред ме та. Из ри ца њем ове ме ре без бед но сти не ути че се на пра во 

тре ћих ли ца на на кна ду ште те од учи ни о ца кри вич ног де ла. 

Од у зи ма ње пред ме та је ме ра без бед но сти ко ја не ма са мо стал ни 

карак тер. Она се не мо же из ре ћи као са мо стал на кри вич на санк ци ја. 

Од у зи ма ње пред ме та мо же се из ре ћи ако је учи ни о цу за из вр ше но кри-

вич но де ло из ре че на ка зна, услов на осу да, суд ска опо ме на или у слу ча ју 

ка да је учи ни лац кри вич ног де ла осло бо ђен од ка зне. Ова ме ра без бед-

14  Н. Срзентић, А. Стајић, Љ. Лазаревић, Кривично право СФРЈ, Општи део, Београд, 

Савремена администрација, 1978. године, стр. 459.
15  З. Стојановић, op. cit., стр. 322.
16  Б. Чејовић, op. cit., стр. 488.



број 3–4/201398

но сти мо же се из ре ћи и уз сле де ће ме ре без бед но сти: оба ве зно пси хи ја-

триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви и оба ве зно пси хи ја-

триј ско ле че ње на сло бо ди.

Од у зи ма ње пред ме та по пра ви лу је фа кул та тив но. Ме ђу тим, за ко-

ни ком се мо же од ре ди ти оба ве зно од у зи ма ње пред ме та, а мо же се од-

ре ди ти и њи хо во оба ве зно уни ште ње. Та ко, оба ве зно од у зи ма ње пред-

ме та пред ви ђе но је у чла ну 185. КЗ РС и од но си се на од у зи ма ње 

пред ме та пор но граф ске са др жи не. Оба ве зно од у зи ма ње пред ме та пред-

ви ђе но је и у чла ну 198. КЗ РС за кри вич но де ло по вре да мо рал них пра-

ва ауто ра и ин тер пре та то ра. И код сле де ћих кри вич них де ла пред ви ђе но 

је оба ве зно од у зи ма ње за ко ном од ре ђе них пред ме та: нео вла шће но ис-

ко ри шћа ва ње аутор ског де ла или пред ме та срод ног пра ва (члан 199. КЗ 

РС), нео вла шће но укла ња ње или ме ња ње елек трон ске ин фор ма ци је о 

аутор ским и срод ним пра ви ма (члан 200. КЗ РС), фал си фи ко ва ње нов ца 

(члан 223. КЗ РС), фал си фи ко ва ње хар ти ја од вред но сти (члан 224. КЗ 

РС), фал си фи ко ва ње и зло у по тре ба плат них кар ти ца (члан 225. КЗ РС), 

фал си фи ко ва ње зна ко ва за вред ност (члан 226. КЗ РС), пра вље ње, на ба-

вља ње и да ва ње дру гом сред ста ва за фал си фи ко ва ње (члан 227. КЗ РС), 

пра ње нов ца (члан 231. КЗ РС), нео вла шће на упо тре ба ту ђег по слов ног 

име на и дру ге по себ не озна ке ро бе или услу га (члан 233. КЗ РС), не до-

зво ље на про из вод ња (члан 242. КЗ РС), не до зво ље на тр го ви на (члан 243. 

КЗ РС), фал си фи ко ва ње зна ко ва за обе ле жа ва ње ро бе, ме ра и те го ва 

(члан 245. КЗ РС), нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет опој-

них дро га (члан 246. КЗ РС), нео вла шће но др жа ње опој них дро га (члан 

247. КЗ РС), омо гу ћа ва ње ужи ва ња опој них дро га (члан 248. КЗ РС), 

про из вод ња и ста вља ње у про мет шко дљи вих про из во да (члан 256. КЗ 

РС) итд.

При ме на ме ре без бед но сти од у зи ма ње пред ме та пре ма 

ма ло лет ни ци ма

По чет ком 2006. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји по че ла је при ме на За-

ко на о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри вич но прав ној за-

шти ти ма ло лет них ли ца (ЗО МУКД). Овим за ко ном об у хва ће но је ма те-

ри јал но, про це сно и из вр шно пра во ко је се при ме њу је пре ма 

ма ло лет ни ци ма. Ма те ри јал но ма ло лет нич ко кри вич но пра во де фи ни ше 

кри вич но прав ни ста тус ма ло лет ни ка, али и мла ђих пу но лет них ли ца, 

као и си стем кри вич них санк ци ја ко је се мо гу из ре ћи ма ло лет ни ку и 

вас пит не на ло ге, као по себ не, ал тер на тив не ме ре.
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Пре ма чла ну 3. ЗО МУКД ма ло лет ник је ли це ко је је у вре ме из вр-

ше ња кри вич ног де ла на вр ши ло че тр на ест, а ни је на вр ши ло осам на ест 

го ди на. Ли ца уз ра ста до че тр на ест го ди на су де ца и пре ма њи ма се не 

мо гу при ме ни ти кри вич не санк ци је. Ма ло лет ни ци се као учи ни о ци 

кри вич них де ла пре ма од ред ба ма на шег за ко но дав ства де ле на: 1. мла-

ђе ма ло лет ни ке (ли це ко је је у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла на вр-

ши ло че тр на ест, а ни је на вр ши ло ше сна ест го ди на) и 2. ста ри је ма ло-

лет ни ке (ли це ко је је у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла на вр ши ло 

ше сна ест, а ни је на вр ши ло осам на ест го ди на). По ред њих, ма ло лет-

нич ко кри вич но пра во при ме њу је се у од ре ђе ним слу ча је ви ма и на мла-

ђа пу но лет на ли ца. То су ли ца ко ја су у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла 

на вр ши ла осам на ест го ди на, а у вре ме су ђе ња ни су на вр ши ла два де сет 

јед ну го ди ну.

Ма ло лет нич ко кри вич но пра во пред ви ђа три основ не вр сте кри-

вичних санк ци ја ко је се мо гу из ре ћи ма ло лет ни ку ко ји је учи нио про-

тив прав но де ло ко је је у за ко ну од ре ђе но као кри вич но де ло. То су: 

вас пит не ме ре, ка зна ма ло лет нич ког за тво ра и ме ре без бед но сти. Ма-

ло лет нич ке кри вич не санк ци је су за ко ном пред ви ђе не ме ре дру штве ног 

ре а го ва ња пре ма ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла ко је из ри чу 

за ко ном од ре ђе ни ор га ни (ви ши суд – су ди ја за ма ло лет ни ке и ве ће за 

ма ло лет ни ке) у ци љу за шти те дру штва од кри ми на ли те та кроз вас пи-

та ње, пре ва спи та ње и пра ви лан раз вој ма ло лет ни ка.17 Ма ло лет нич ке 

кри вич не санк ци је су: вас пит не ме ре и ка зна ма ло лет нич ког за тво ра.

Ме ре без бед но сти су кри вич не санк ци је ко је се из ри чу и пу но лет-

ним и ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла. Из тог раз ло га не при-

па да ју гру пи ис кљу чи во ма ло лет нич ких кри вич них санк ци ја. Пре ма ма-

ло лет ном учи ни о цу про тив прав ног де ла ко је је у за ко ну од ре ђе но као 

кри вич но де ло мо гу се при ме ни ти све ме ре без бед но сти из чла на 79. КЗ 

РС, осим ме ре без бед но сти за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти или ду-

жно сти (члан 9. ЗО МУКД). Пре ма то ме, ме ра без бед но сти од у зи ма ње 

пред ме та мо же се при ме ни ти и пре ма ма ло лет ном учи ни о цу про тив-

прав ног де ла ко је је у за ко ну од ре ђе но као кри вич но де ло на исти на чин 

и под истим усло ви ма као и пре ма пу но лет ном учи ни о цу кри вич ног 

де ла. Ова ме ра се из ри че уз вас пит ну ме ру или ка зну ма ло лет нич ког 

за тво ра. Од у зи ма ње пред ме та је фа кул та тив ног ка рак те ра, али је у по-

себ ном де лу Кри вич ног за ко ни ка, код по је ди них кри вич них де ла про пи-

са на оба ве за из ри ца ња ме ре од у зи ма ње пред ме та.

17  Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, 2012. године, op. cit., стр. 377.
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При ме на ме ре од у зи ма ња пред ме та пре ма 

прав ним ли ци ма

У Ре пу бли ци Ср би ји је кри вич на од го вор ност прав них ли ца уве де на 

на осно ву чла на 12. КЗ РС тек 2008. го ди не по себ ним за ко ном. То је За-

кон о од го вор но сти прав них ли ца за кри вич на де ла (ЗОПЛКД). Овим 

за ко ном уре ђу ју се усло ви од го вор но сти прав них ли ца за кри вич на де ла, 

кри вич не санк ци је ко је се мо гу из ре ћи прав ним ли ци ма и пра ви ла по-

ступ ка у ко јем се од лу чу је о од го вор но сти прав них ли ца, из ри ца њу кри-

вич них санк ци ја, до но ше њу од лу ке о ре ха би ли та ци ји, пре стан ку ме ре 

без бед но сти или прав не по сле ди це осу де и из вр ше њу суд ских од лу ка 

(члан 1. ЗОПЛКД). За из вр ше но кри вич но де ло од го ва ра ју сле де ћа 

прав на ли ца: 1. до ма ће и стра но прав но ли це ко је учи ни кри вич но де ло 

на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, 2. стра но прав но ли це ко је учи ни кри-

вич но де ло у ино стран ству на ште ту Ре пу бли ке Ср би је, на шег др жа вља-

ни на или до ма ћег прав ног ли ца и 3. до ма ће прав но ли це ко је у ино-

стран ству из вр ши кри вич но де ло. Прав но ли це од го ва ра за кри вич но 

де ло ко је је у окви ру сво јих по сло ва, од но сно овла шће ња учи ни ло од го-

вор но ли це у на ме ри да за прав но ли це оства ри ко рист и ако је због не-

по сто ја ња над зо ра или кон тро ле од стра не од го вор ног ли ца омо гу ће но 

из вр ше ње кри вич ног де ла од стра не фи зич ког ли ца ко је де лу је под над-

зо ром или кон тро лом од го вор ног ли ца (члан 6. ЗОПЛКД). 

Пре ма чла ну 12. ЗОПЛКД прав ном ли цу се за из вр ше но кри вич но 

де ло мо гу из ре ћи сле де ће кри вич не санк ци је: 1. ка зна, 2. услов на осу да 

и 3. ме ре без бед но сти. Прав ном ли цу као учи ни о цу кри вич ног де ла мо гу 

се из ре ћи сле де ће ме ре без бед но сти: 1. за бра на оба вља ња од ре ђе них 

ре ги стро ва них де лат но сти или по сло ва, 2. од у зи ма ње пред ме та и 3. јав-

но об ја вљи ва ње пре су де. Прав ном ли цу суд мо же из ре ћи јед ну или ви ше 

ме ра без бед но сти ка да су ис пу ње ни усло ви пред ви ђе ни за ко ном. 

Од у зи ма ње пред ме та је ме ра без бед но сти ко јом се од учи ни о ца кри-

вич ног де ла од у зи ма ју пред ме ти ко ји су упо тре бље ни или су би ли на ме-

ње ни за из вр ше ње кри вич ног де ла или ко ји су на ста ли из вр ше њем кри-

вич ног де ла и ко ји су у сво ји ни прав ног ли ца (члан 25. ЗОПЛКД). 

Из у зет но, ови пред ме ти мо гу се од у зе ти и ка да ни су у сво ји ни прав ног 

ли ца ако то зах те ва ју ин те ре си оп ште без бед но сти или раз ло зи мо ра ла, 

али се ти ме не ди ра у пра во тре ћих ли ца на на кна ду ште те. Од у зи ма ње 

пред ме та је ме ра фа кул та тив ног ка рак те ра, али се за ко ном мо же од ре-

ди ти и оба ве зно од у зи ма ње пред ме та. Ме ра без бед но сти од у зи ма ња 

пред ме та мо же се из ре ћи ако је од го вор ном прав ном ли цу из ре че на 

услов на осу да. За ста ре лост из вр ше ња ове ме ре без бед но сти на сту па кад 
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про тек не пет го ди на од да на прав но сна жно сти пре су де ко јом је из ре-

че на ме ра без бед но сти од у зи ма ње пред ме та.

Ме ра без бед но сти од у зи ма ње пред ме та у прак си

Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку при ку пља и об ја вљу је по дат ке о из-

ре че ним кри вич ним санк ци ја ма. На осно ву по да та ка при ку пље них ста-

ти стич ким ис тра жи ва њем до би ја ју се ин фор ма ци је о де мо граф ским ка-

рак те ри сти ка ма учи ни о ца кри вич них де ла, кри вич ним де ли ма, вр сти 

од лу ке, из ре че ној кри вич ној санк ци ји, тра ја њу по ступ ка и слич но. Пред-

мет ана ли зе у овом ра ду су ста ти стич ки по да ци о из ре че ним ме ра ма 

без бед но сти, од но сно ме ри без бед но сти од у зи ма ње пред ме та пре ма пу-

но лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла. При ли ком ана ли зе ко ри шће ни 

су по да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку18 за пе ри од од 2006. го ди не 

до 2011. го ди не ко ји се од но се на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. 

У ра ду је ана ли зи ран број из ре че них ме ра без бед но сти од у зи ма ња 

пред ме та пре ма пу но лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла у од но су на 

уку пан број из ре че них ме ра без бед но сти пре ма пу но лет ним ли ци ма. На 

осно ву ана ли зи ра них по да та ка уочен је ви сок про це нат из ре че них ме ра 

без бед но сти од у зи ма ња пред ме та. Од у зи ма ње пред ме та би ла је нај че-

шће из ри ца на ме ра без бед но сти 2006. го ди не, чак 74.31% од укуп ног 

бро ја из ре че них ме ра без бед но сти. У на ред ним го ди на ма про це нат из-

ре че не ме ре од у зи ма ње пред ме та не што је ма њи. У 2007. го ди ни он 

из но си 64.65% од укуп но из ре че них ме ра без бед но сти пу но лет ним ли-

ци ма. Удео из ре че них ме ра од у зи ма ња пред ме та у 2008. го ди ни из но си 

56.49%. И у на ред ним го ди на ма удео ме ре од у зи ма ња пред ме та у укуп-

ном бро ју из ре че них ме ра без бед но сти је сли чан. Та ко 2009. го ди не из-

но си 56.11%, 2010. го ди не 56.45% и у 2011. го ди ни из но си 50.49% од 

укуп но из ре че них ме ра без бед но сти пу но лет ним ли ци ма. Уко ли ко се 

по сма тра це ло куп ни пе ри од од 2006. го ди не до 2011. го ди не за кљу чу је 

се да ме ра од у зи ма ње пред ме та об у хва та чак 60% свих из ре че них ме ра 

без бед но сти. Нај че шће се ова ме ра без бед но сти из ри ца ла пу но лет ним 

учи ни о ци ма кри вич них де ла про тив здра вља љу ди.

За кљу чак

Ме ре без бед но сти су по себ на вр ста кри вич них санк ци ја ко ји ма се 

по сти же от кла ња ње од ре ђе ног опа сног ста ња ко је про ис ти че из лич но-

18  webrzs.stat.gov.rs 
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сти учи ни о ца или не ких ствар них окол но сти.19 Си стем ме ра без бед но-

сти у Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср би је чи ни је да на ест ме ра без-

бед но сти. У овом ра ду ана ли зи ра на је је ди на ме ра без бед но сти ствар не 

при ро де, од у зи ма ње пред ме та. При ме ном ове ме ре учи ни лац кри вич ног 

де ла ли ша ва се или огра ни ча ва у ствар ним, од но сно имо вин ским пра-

ви ма. 

Од у зи ма ње пред ме та као кри вич на санк ци ја ду го је при сут на у на-

шем кри вич ном за ко но дав ству. У те о ри ји су по сто ја ле не су гла си це о 

прав ној при ро ди ове ме ре без бед но сти. Та ко су не ки ауто ри сма тра ли 

да је од у зи ма ње пред ме та ка зна, а дру ги да при па да ме ра ма без бед но-

сти. Пре ма ва же ћем кри вич ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је од у зи-

ма ње пред ме та је ме ра без бед но сти. Са сто ји се у од у зи ма њу пред ме та 

ко ји су на ме ње ни или упо тре бље ни за из вр ше ње кри вич ног де ла, или су 

на ста ли из вр ше њем кри вич ног де ла. Ова ме ра без бед но сти пред ви ђе на 

је: Кри вич ним за ко ни ком, За ко ном о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич-

них де ла и кри вич но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца и За ко ном о од-

го вор но сти прав них ли ца за кри вич на де ла. Од у зи ма ње пред ме та је нај-

че шће из ри ца на ме ра без бед но сти пу но лет ним учи ни о ци ма кри вич них 

де ла у пе ри о ду од 2006. до 2011. го ди не. То по твр ђу ју ана ли зи ра ни по-

да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку.

Dis pos ses sion of Ob ject as Se cu rity Me a su res in the Cri mal Le gi sla tion of the Re pu blic 

of Ser bia

Sum mary

In ar tic le 4. the Cri mi nal Co de of the Re pu blic Ser bia pre scri bes fo ur types of cri mi nal 
san cti ons: 1. pe nal ti es, 2. war ning me a su res, 3. se cu rity me a su res and 4. cor rec ti ve 
me a su res. The system of se cu rity me a su res in the Cri mi nal Co de of the Re pu blic of 
Ser bia con sist of ele ven se cu rity me a su res. Dis pos ses sion of ob ject is the only se cu rity 
me a su res ac tual na tu re of our cri mi nal law. It im po ses: adult and ju ve ni le of fen der, 
na tu ral and le gal per sons.

Keywords: cri mi nal san ction, se cu rity me a su res, dis spos sion of ob ject, sta ti stics in for-
ma tion
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ПОДЕЛА СТВАРИ

Сажетак

Ства ри су објек ти имо вин ско прав них од но са. Ак туeлна по де ла ства ри на чел но сле-
ди по де лу из рим ског пра ва. Основ на по де ла је по де ла на те ле сне и бес те ле сне 
ства ри. По ста ри јем прав ном схва та њу и пра ва су се сма тра ла бес те ле сним ства-
ри ма. Да нас се ства ри ма сма тра ју ис кљу чи во те ле сне ства ри. Де ле се по не ко ли ко 
кри те ри ју ма.
Од кла си фи ка ци је ства ри че сто за ви си мо гућ ност кон сти ту и са ња и оства ри ва ња 
пра ва на њи ма.
Прав на на у ка и за ко но дав ства др жа ва кон ти нен тал не Евро пе углав ном су сле ди ли, 
и сле де, по де лу ства ри из рим ског пра ва. У скла ду са тим су би ле и од ред бе гра ђан-
ских за ко ни ка ко ји су пред ста вља ли по зи тив но пра во на под руч ју Ср би је у да на-
шњим др жав ним гра ни ца ма, до до но ше ња ак ту ел них за кон ских про пи са ко ји ре гу-
ли шу ма те ри ју ствар ног пра ва. За раз ли ку од да на шњег схва та ња, ти за ко ни ци су и 
пра ва од ре ђи ва ли као бес те ле сне ства ри.
За кон о основ ним сво јин ско прав ним од но си ма, ко ји ре гу ли ше ма те ри ју ствар ног 
пра ва, не де фи ни ше ствар као прав ни по јам, ни ти вр ши по де лу ства ри по би ло ко-
јем кри те ри ју му. 

Кључ не ре чи: ствар, по де ла, кри те ри јум

Ствар

Ства ри су, по ред чи нид би и имо ви не, објек ти имо вин ско прав них од-

но са. Као прав на ка те го ри ја ствар ни је иден тич на са од ре ђе њем ства ри у 

сми слу при род них на у ка, као ни са еко ном ским пој мом до бра. У сми слу 

при род них на у ка ства ри не мо ра ју би ти про стор но огра ни че не. У еко-

ном ском сми слу, под пој мом ства ри се под ра зу ме ва ју све те ле сне ства ри 

без об зи ра на вред ност и ко рист за чо ве ка. У прав ном сми слу ствар је 

те ле сни пред мет, про стор но огра ни чен ма те ри јал ни део при ро де, ко ји се 

мо же чу ли ма при ме ти ти, ко ји се мо же под врг ну ти људ ској вла сти, ко ји 

UDK:  347.21

Мр Ђорђе Сарапа
адвокат из Београда
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слу жи љу ди ма за за до во ље ње њи хо вих по тре ба, а ег зи сти ра у са да шњо сти 

или по сто је ре ал не прет по став ке да ће на ста ти у бу дућ но сти1.

По де ла ства ри у прав ном сми слу ва жна је због то га што од кла си-

фи ка ци је ства ри че сто за ви си и мо гућ ност кон сти ту и са ња и оства ри-

ва ња имо вин ских пра ва на њи ма. Од из у зет ног је зна ча ја по себ но за 

пра во сво ји не, јер су ства ри нај че шћи објек ти сво јин ско прав них од но са. 

У ста ри је до ба Ри мља ни су као ства ри (res) сма тра ли са мо те ле сне 

ства ри (cor pus). С раз во јем пра ва, и под ути ца јем грч ке фи ло зоф ске ди-

ја лек тич ке ми сли, по јам ства ри се про ши рио, па се као ствар сма тра ло 

све што мо же би ти пред мет прав них од но са и пред ста вља ти имо ви ну. 

Та ко се у вре ме пред крај ре пу бли ке и по чет ком цар ства, ства ри де ле на 

те ле сне (res cor po ra les) и бес те ле сне (res in cor po ra les). По Га ју, res cor po ra-

les су оне ко је се мо гу до так ну ти (qu ae tan gi pos sunt), а res in cor po ra les 

(qu ae tan gi non pos sunt) су пра ва2. По де ла ства ри на те ле сне и бес те ле сне 

пред ста вља основ ну по де лу.

Прав на на у ка и за ко но дав ства др жа ва кон ти нен тал не Евро пе и оних 

др жа ва ко је су пре у зе ле европ ски кон ти нен тал ни прав ни си стем, у на-

че лу сле ди по де лу ства ри из рим ског пра ва. У скла ду са тим су би ле и 

од ред бе гра ђан ских за ко ни ка ко ји су пред ста вља ли по зи тив но пра во на 

под руч ју Ср би је у да на шњим др жав ним гра ни ца ма, а на кон Дру гог свет-

ског ра та при ме њи ва не као прав на пра ви ла (Срп ски гра ђан ски за ко ник 

и Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник)3, до до но ше ња ак ту ел них за кон-

ских про пи са ко ји ре гу ли шу ма те ри ју ствар ног пра ва. 

Од ре ђе ње и по де ла ства ри је пред мет ствар ног пра ва. За кон о основ-

ним сво јин ско прав ним од но си ма4, ко ји ре гу ли ше ма те ри ју ствар ног 

пра ва, не де фи ни ше ствар као прав ни по јам, ни ти вр ши по де лу ства ри 

1  Обрен Станковић и Миодраг Орлић: Стварно право, Београд, 1982, стр. 7. Борис 

Визнер: Грађанско право, Загреб, 1962, стр. 66–67. Мартин Ведриш: Основе имовинског 

права, Загреб, 1971, стр. 46.
2  „Quaedam praetera res corporales sunt quaedam incorporales. Corporales hae sunt quae 

tangi possunt, veluti fundus homo vestis aurum argentum et denique aliae res innumerabiles. 

Incorporales sunt quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae in iure consistunt, sicut hereditas, 

ususfructus, obligationes quoquo modo contractae.” Gaius: D. 1.8.1. pr. (Gaius libro secundo 

institutionum)

Подела на телесне и бестелесне ствари имала је у римском праву значаја због тога 

што нису исти прописи важили за обе категорије. Најбитнија је разлика у томе што су у 

ранијем периоду објект државине могле бити само телесне ствари, па се зато права нису 

могла стицати узукапијом и традицијом. 
3  На основу Закона о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. 

године и за време непријатељске окупације („Службени лист ФНРЈ”, бр. 86/1946)
4 „Службени лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90; „Службени лист СРЈ”, бр. 29/96;  

„Службени гласник РС”, бр. 115/2005



број 3–4/2013106

по би ло ко јем кри те ри ју му. Оста је, да кле, да се упу ти на прав ну на у ку и 

ра ни ја за ко но дав на ре ше ња.

Те ле сне и бес те ле сне ства ри

Иако је по де ла на те ле сне ства ри (res cor po ra les) и пра ва као бес те-

ле сне ства ри (res in cor po ra les) би ла кри ти ко ва на и оспо ра ва на5, би ла је 

при хва ће на у ве ћи ни гра ђан ских за ко ни ка де вет на е стог ве ка, укљу чу-

ју ћи Срп ски гра ђан ски за ко ник и Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник. 

Да нас је углав ном на пу ште на по де ла ства ри на фи зич ке ства ри и 

пра ва. Ства ри ма се сма тра ју са мо фи зич ке ства ри, а не и пра ва. Сход но 

то ме, у свим оста лим по де ла ма (сем ове по де ле – на те ле сне и бес те ле-

сне ства ри) под пој мом „ства ри” у да љем тек сту сма тра ју се са мо фи-

зич ке ства ри а не и пра ва.

Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник (у да љем тек сту: ОГЗ)

Де фи ни ци ја ства ри и по де ла ства ри у прав ном сми слу са др жа на је 

у де лу „О пра ву на ства ри”. Па ра граф 285. (под на слов: „О пој му ства ри 

у прав ном сми слу”) де фи ни ше ствар: „Све што ни је ли це, а слу жи љу-

ди ма за упо тре бу, зо ве се ствар у прав ном сми слу.” С об зи ром на од ре-

ђе ње из па ра гра фа 285. ствар не мо ра има ти нов ча ну вред ност, не го 

тре ба да слу жи љу ди ма за упо тре бу. Из то га сле ди да се и бу ду ће ства ри 

сма тра ју ства ри ма у прав ном сми слу уко ли ко удо во ља ва ју овом кри те-

ри ју му6.

Вр ло је уоп ште на од ред ба па ра гра фа 285. Са ма за се бе, отво ри ла би 

мо гућ ност спе ку ла ци ја око то га шта се има сма тра ти ства ри. Ме ђу тим, 

па ра граф 292. (под на слов: „Те ле сне и бес те ле сне ства ри”) на не дво сми-

слен на чин од ре ђу је да је ствар сва ки прав ни објект, без раз ли ке да ли 

се ра ди о те ле сним или бес те ле сним ства ри ма, да ју ћи при то ме као при-

мер бес те ле сних ства ри упра во пра ва: „Те ле сне ства ри су оне ко је се мо гу 

осе ти ти чу ли ма; ина че се зо ву бес те ле сне; као на при мер пра во на лов, 

пра во на ри бо лов, и сва оста ла пра ва.” Да се пра ва сма тра ју бес те ле сним 

5  Ова подела није потпуно прихваћена ни у римском праву. Без обзира на овакву 

доктринарну поделу ствари, углавном су се само телесне ствари (corpora) сматрале 

објектима права, а бестелесне ствари (iura) поистовећивале су се са самим правом.

И. Барон: Институције римскога права, Загреб, 1925, стр. 127.

Маријан Хорват: Римско право, Загреб, 1969, стр. 97.
6  Иван Мауровић: Нацрт предавања о опћем приватном праву, Прва књига: опћи 

дио, Загреб, 1919, стр. 54. 
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ства ри ма, по твр ђу је па ра граф 298. (под на слов: „Пра ва се углав ном сма-

тра ју као по крет не ства ри”): „Пра ва се убра ја ју ме ђу по крет не ства ри, 

ако ни су ве за на уз не ку не по крет ну ствар, или ако ни су про пи сом од ре ђе на 

као не по крет на ствар.”

У вре ме ко ди фи ка ци је гра ђан ског пра ва и на стан ка ОГЗ-а, по та да 

вла да ју ћој прав ној те о ри ји сма тра ло се да је ствар све што је раз ли чи то 

од љу ди, и слу жи љу ди ма за упо тре бу; да кле, све што мо же би ти имо-

ви на и објект пра ва. Има ју ћи у ви ду ова кав прав ни став, и чи нид бе су се 

сма тра ле бес те ле сним ства ри ма7. У скла ду са тим је и од ред ба па ра-

гра фа 303, по ко јој се чи нид бе сма тра ју про це њи вим ства ри ма. Ме ђу-

тим, и у тек сту ОГЗ-а има од сту па ња од то га да се пра ва и чи нид бе сма-

тра ју ства ри ма. У па ра гра фи ма 340, 535, 653, 784, 825, 849, 1093, 1455, 

1460, 1472, 1498. и 1500. на во де се ствар и пра во као раз ли чи ти прав ни 

пој мо ви. Па ра гра фи 653, 921, 1173, 1175, 1350. и 1430. чи не раз ли ку 

из ме ђу ства ри и чи нид би. 

Срп ски гра ђан ски за ко ник (у да љем тек сту: СГЗ)

СГЗ је ра ђен је по узо ру на ОГЗ. За то не из не на ђу је слич ност од ред би 

у ве зи од ре ђе ња и по де ле ства ри. Те од ред бе са др жа не су у де лу „О ства-

ри ма и пра ви ма нa ства ри”. Па ра гра фи 182. и 184. СГЗ-а го то во су иден-

тич ни са па ра гра фи ма 285. и 292. ОГЗ-а.

Па ра граф 182. од ре ђу је по јам ства ри: „Под име ном ства ри раз у ме се 

у за ко ном сми слу све оно, што ни је чо век, или ни је ли це, и на по тре бу чо-

ве ку слу жи.” Па ра граф 184. до пу њу је па ра граф 182, та ко што де фи ни ше 

раз ли ку из ме ђу те ле сних и бес те ле сних ства ри, на сле де ћи на чин: „Ако 

та кве ства ри у очи и оста ла чу ла па да ју, зо ву се те ле сне, као што је зе-

мља, ку ћа, ви но град, воћ њак, алат, плод, оде ло и др., ако ли под чу ла не 

спа да ју, зо ву се бес те ле сне, као на пр. пра во ло вач ко, пра во ри бо ло ва и др.” 

Пре ма то ме, у прав ном сми слу и пра ва се сма тра ју ства ри ма8. Да је пра-

во ствар, по ред од ред бе па ра гра фа 184, на не дво сми слен на чин од ре ђу је 

па ра граф 190: „Пра ва се сма тра ју као по крет не ства ри, ван ако ни су са 

не по крет ним до бром скоп ча на.”

Има ју ћи у ви ду фор му ла ци ју из па ра гра фа 182. и 184, сма тра мо да, 

као и по ОГЗ-у, ствар не мо ра има ти нов ча ну вред ност, не го тре ба да 

слу жи љу ди ма за упо тре бу. Због то га се и бу ду ће ства ри сма тра ју ства-

ри ма у прав ном сми слу под усло вом да удо во ља ва ју овом кри те ри ју му.

7  Адолфо Рушнов: Тумач Обћему аустријскому грађанскому законику, Књига прва,  

Загреб, s.a., стр. 352–353. Друго прерађено и попуњено издање; приредио С. Посиловић
8  Лаза Урошевић: Судски требник, I део, Београд, 1927, стр. 229.
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Зна чај и свр ха по де ле ства ри на ве де ни су у па ра гра фу 183: „Ства ри, 

ко је на по тре бу чо ве ку слу же, мо гу се у раз ном ви ду сма тра ти, и по то ме, 

ра ди ја сно га пој ма и за ко не упо тре бе, де ле се на раз не ро до ве ко ји се ов де 

опре де ли ти мо ра ју” (на гла сио Ђ. С.).

Пре до сно ва9 гра ђан ског за ко ни ка зa Кра ље ви ну Ју го сла ви ју

С об зи ром на раз ли чи тост прав них про пи са ко ји су при ме њи ва ни 

на кон Пр вог свет ског ра та на под руч ју Кра ље ви не Ју го сла ви је, а та ко ђе 

и Ср би је у да на шњим др жав ним гра ни ца ма, ука зи ва ло се нео п ход ним 

до но ше ње је дин стве ног гра ђан ског за ко ни ка ко ји би ва жио на це лој те-

ри то ри ји др жа ве. Ми ни стар ство прав де Кра ље ви не Ју го сла ви је об ја ви ло 

је 1934. го ди не текст Пре до сно ве гра ђан ског за ко ни ка за Кра ље ви ну 

Ју го сла ви ју, ко ји ни ка да ни је сту пио на сна гу.

Пре до сно ва је ра ђе на по узо ру на ОГЗ. За то је и део ко ји се од но си 

на ства ри го то во иден ти чан са ОГЗ-ом. Од ре ђе ње и по де ла ства ри пред-

мет је ре гу ла ти ве де ла 

„О ства ри ма и њи хо вој прав ној при ро ди”. И по Пре до сно ви ства ри 

се де ле на те ле сне и бес те ле сне, при че му се пра ва сма тра ју бес те ле сним 

ства ри ма. У том сми слу је од ред ба па ра гра фа 327. (под на слов: „Те ле сне 

и не те ле сне ства ри”): „Те ле сне су ства ри оне, ко је у чу ла (ћу ти ла) па да ју; 

ина че се зо ву не те ле сне, као на прим. пра ва.”

По де ла ства ри по кри те ри ју му про мет но сти 

Ства ри у про ме ту, ства ри ван про ме та и

ства ри у огра ни че ном про ме ту

Не мо гу све ства ри би ти пред мет имо вин ских пра ва и прав них по-

сло ва. Про мет на спо соб ност је спо соб ност ства ри да бу де пред мет имо-

вин ских пра ва и прав них по сло ва. Код од ре ђи ва ња про мет не спо соб но-

сти, по ред при род них свој ста ва ства ри, нај ви ше до ла зи до из ра жа ја 

ре гу ла тор на уло га др жа ве. Још је из рим ског пра ва по зна та по де ла 

ства ри на ства ри у про ме ту (res in com mer cio) и ства ри ван про ме та (res 

ex tra com mer ci um). По ред ове две ка те го ри је, по сто је и ства ри огра ни-

че не у про ме ту.

9  У даљем тексту – „Предоснова”
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Ства ри у про ме ту (res in com mer cio)

Нај ве ћи број ства ри је у сло бод ном про ме ту. Оне мо гу би ти објек ти 

имо вин ско прав них од но са. Мо гу сло бод но цир ку ли са ти. Не ма огра ни-

че ња у по гле ду за сни ва ња и про ме не сво ји не и оста лих имо вин ских пра-

ва на тим ства ри ма.

Ства ри ван про ме та (res ex tra com mer ci um)

Не ке ства ри су због од ре ђе них свој ста ва, и/ли по себ ног зна ча ја из-

у зе те из прав ног про ме та. Не мо гу би ти пред мет имо вин ских пра ва ни 

прав них по сло ва. Че сто су под по себ ним ад ми ни стра тив ним ре жи мом.

Ства ри огра ни че не у про ме ту

По сто је ства ри ко је би мо гле би ти ства ри у сло бод ном про ме ту, али 

је њи хов про мет огра ни чен из од ре ђе них раз ло га. Ти пи чан при мер за 

ствар огра ни че ну у про ме ту је ва тре но оруж је.

Рим ско пра во

У рим ском пра ву по сто ја ле су две ка те го ри је ства ри ван про ме та: res 

ex tra com mer ci um hu ma ni iuris и res ex tra com mer ci um di vi ni iuris. 

Res ex tra com mer ci um hu ma ni iuris би ли су ва здух, те ку ћа во да јав них 

ре ка, мо ре (res com mu nes om ni um) и јав не ства ри у вла сни штву др жа ве, 

од но сно рим ског на ро да: јав ни пу те ви, це сте, тр го ви, по зо ри шта, ку па-

ли шта, лу ке (res pu bli cae). На ве де не ства ри би ле су на ме ње не не по сред-

ној оп штој упо тре би, и за то ни су мо гле би ти у при ват ном вла сни штву 

ни пред мет прав них по сло ва. 

Res ex tra com mer ci um di vi ni iuris би ле су ства ри по све ће не кул ту бо-

го ва: хра мо ви, ки по ви бо го ва, пред ме ти кул та (res sac rae), ства ри по све-

ће не кул ту по кој ни ка, пр вен стве но гро бо ви гра ђа на и ро бо ва (res re li gi-

o sae), и град ски зи до ви и град ска вра та (res san ctae).

Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник

Ства ри ван про ме та од ре ђе не су у па ра гра фи ма 287. (под на слов: 

„Ни чи је ства ри; јав но до бро и др жав на имо ви на”), 288. (под на слов: „Оп-

штин ско до бро; оп штин ска имо ви на”) и 289. (под на слов: „По себ но до-

бро вла да ра”).

Јед на од ка те го ри ја ства ри ван про ме та из па ра гра фа 287. су ни чи је 

ства ри (res nul li us). То су оне ства ри ко је сва ко мо же да при сво ји. Док не 
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бу ду при сво је не оне су без ти ту ла ра, и за то не мо гу би ти објект имо вин-

ско прав них од но са. Ни чи је ства ри мо гу би ти са мо те ле сне ства ри. Пра-

ва и чи нид бе увек су ве за на уз прав ни су бјект, и за то не мо гу би ти ни чи је 

ства ри.

Оне ства ри ко је слу же сви ма са мо за упо тре бу, као што су це сте, ве-

ли ке и ма ле ре ке, лу ке и мор ске оба ле, сма тра ју се оп штим или јав ним 

до бром. Ово од го ва ра ка те го ри ји res pu bli cae рим ског пра ва. Да не мо гу 

би ти објект имо вин ских пра ва и прав них по сло ва сле ди из за кон ске 

фор му ла ци је па ра гра фа 287. („... до зво ље не са мо за упо тре бу...”) (на гла-

сио Ђ. С.). 

Оно што је од ре ђе но за за до во ље ње по тре ба др жа ве, би ло да се ра ди 

о те ле сним ства ри ма или пра ви ма, сма тра се др жав ном имо ви ном. Ту-

ма че њем ана ло ги јом, по ре ђе њем са јав ним до бром, на ме ће се за кљу чак 

да ни ове ства ри ни су ства ри у про ме ту. 

Па ра граф 287. не на во ди ства ри ко је би од го ва ра ле ка те го ри ји res 

com mu nes om ni um, што је у скла ду са ста но ви штем прав не на у ке да те 

ства ри ни су ства ри у прав ном сми слу10.

Ка те го ри ја слич на јав ном до бру је и оп штин ско до бро, из па ра гра фа 

288. Под пој мом оп штин ског до бра сма тра ју се оне ства ри ко је по про-

пи си ма слу же за упо тре бу сва ком чла ну оп шти не. Истим па ра гра фом 

од ре ђу је се да су оп штин ска имо ви на оне ства ри од ко јих су при хо ди 

на ме ње ни за на ми ре ње оп штин ских тро шко ва. Ана ло ги јом са др жав ном 

имо ви ном, и ове ства ри су ства ри ван про ме та.

По од ред би па ра гра фа 289. имо ви на вла да ра ко ју по се ду је као вр-

хов ни по гла вар др жа ве, и ко ја му при па да са мо у том свој ству, има ка-

рак тер ства ри ван про ме та. Сва оста ла ње го ва имо ви на, ко ју не по се ду је 

као вла дар, су ства ри у про ме ту.

Срп ски гра ђан ски за ко ник

Па ра гра фом 195. об у хва ће не су ни чи је ства ри и ства ри на ме ње не 

оп штој упо тре би, што од го ва ра ка те го ри ји res pu bli cae рим ског пра ва: 

„Ства ри оне, ко је ни ком не при на дле же, но ко је сва чи је би ти мо гу, ко их 

пре за у зме, зо ву се пу сте или ни чи је. Ства ри, ко је сви упо тре би ти мо гу, и 

ни ко ни ко га ис кљу чи ти од њих не мо же, зо ву се сва чи је, као дру мо ви, пу-

те ви, ре ке, оба ле ре ке. Што је за оп шту упо тре бу на род ну опре де ље но, оно 

је на род но до бро.” 

Па ра граф 196. од ре ђу је раз ли ку из ме ђу при ват не имо ви не и оп-

штин ских до ба ра.

10  Адолфо Рушнов: op. cit., стр. 354.
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„При ват на су до бра она, ко ја при па да ју је дин стве ним ли ци ма. 
За је дин стве на ли ца узи ма се и на род у ску пи, и пра ви тељ ство у 
при зре њу сво јих соп стве них до ба ра. Од ових се раз ли ку ју до бра оп-
штин ска, ко ја на упо тре бу оп шти не слу же, и оп штин ска ка са, ко ја 
на под ми ри ва ње оп штин ских по тре ба слу жи.”

С об зи ром на на ме ну, на род но до бро и оп штин ска до бра не мо гу 

би ти у при ват ном вла сни штву. Очи глед но је да је ти ту лар на тим ства-

ри ма др жа ва. Сто га оне пред ста вља ју др жав ну имо ви ну, иако СГЗ, за 

раз ли ку од ОГЗ-а, не ко ри сти по јам др жав не имо ви не.

Има ју ћи у ви ду њи хо ву на ме ну, на род но до бро и оп штин ска до бра су 

ства ри ван про ме та. Та ко ђе, и ни чи ја ствар је ствар ван про ме та. Док не 

бу де при сво је на не мо же би ти објект прав них по сло ва јер не ма ти ту ла ра.

СГЗ не од ре ђу је по себ но ста тус имо ви не вла да ра.

Пре до сно ва гра ђан ског за ко ни ка за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју

Па ра гра фи 322. (под на слов: „Ни чи је ства ри; јав но до бро и др жав на 

имо ви на”), 323. (под на слов: „Оп штин ско до бро и оп штин ска имо ви на”) 

и 324. (под на слов: „При ват но до бро вла да о че во”) Пре до сно ве са др жај но 

су иден тич ни са па ра гра фи ма 287, 288. и 289. ОГЗ-а.

За раз ли ку од СГЗ-а, Пре до сно ва у па ра гра фу 324. од ре ђу је и ста тус 

имо ви не вла да ра. При ват ном имо ви ном вла да ра сма тра се она имо ви на 

ко ју не по се ду је у свој ству вр хов ног по гла ва ра др жа ве.

По де ла ства ри по кри те ри ју му при род них свој става

По крет не и не по крет не ства ри

По де ла ства ри на по крет не (res mo bi les) и не по крет не (res im mo bi les) 

по зна та је из рим ског пра ва. Те ме љи се на кри те ри ју му при род них свој-

ста ва. По крет не ства ри су оне ко је се мо гу пре ме шта ти с јед ног ме ста 

на дру го, а да им се при то ме не ме ња су шти на. Оста ле ства ри су не по-

крет не. Не по крет ним ства ри ма по овом кри те ри ју му сма тра ју се зе мљи-

шта и све оно што је са зе мљи штем трај но ор ган ски или ме ха нич ки 

по ве за но, што је у скла ду са прин ци пом su per fi ci es so lo ce dit. У том сми-

слу су и од ред бе ОГЗ-а, СГЗ-а и Пре до сно ве.

Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник

Oва по де ла је са др жа на у па ра гра фу 293. (под на слов: „По крет не и 

не по крет не ства ри”): „Ства ри, ко је се мо гу пре ме сти ти с јед ног ме ста на 

дру го, а да им се при то ме не оште ти су шти на, су по крет не; у про тив ном 

су не по крет не...”
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Не по крет ним ства ри ма сма тра се, пре све га, зе мљи ште и оно што је 

са зе мљи штем трај но по ве за но. У том сми слу је и од ред ба па ра гра фа 

297: „Исто та ко, ме ђу не по крет не ства ри спа да ју оне ства ри, ко је се гра-

де на зе мљи шту у на ме ри да ту трај но оста ну; као: ку ће и дру ге згра де, с 

ва зду шним про сто ром, у око ми том прав цу над зе мљи штем.”

По па ра гра фу 295. не по крет ним ства ри ма сма тра ју се тра ва, ста бла, 

пло до ви и све упо треб не ства ри, ко је ра ђа зе мља, све док се од ње не 

одво је, као и ри бе у риб ња ку док не бу ду уло вље не, и ди вљач у шу ми док 

не бу де ухва ће на или уби је на.

Срп ски гра ђан ски за ко ник

Па ра граф 185. од ре ђу је раз ли ку из ме ђу по крет них и не по крет них 

ства ри на иден ти чан на чин као ОГЗ: „Ства ри оне, ко је се не мо гу с јед но га 

ме ста на дру го кре ну ти, или пре ме сти ти, а да се у сво јим са став ним че-

сти ма и из гле ду не на ру ше, је су не по крет не. Ко је се пак у це ло сти сво јој 

мо гу пре ме сти ти, оне су по крет не.”

За раз ли ку од па ра гра фа 293. ОГЗ-а, ко ји по ред по де ле ства ри на 

по крет не и не по крет не по кри те ри ју му при род них свој ста ва од ре ђу је ту 

раз ли ку и по кри те ри ју му пер ти нен ци је, па ра граф 185. СГЗ-а за др жа ва 

се са мо на по де ли по кри те ри ју му при род них свој ста ва. По де ла по кри-

те ри ју му пер ти нен ци је са др жа на је у па ра гра фи ма 186. и 188.

Па ра гра фи 187.11 и 189.12 по бли же од ре ђу ју шта се сма тра не по крет-

ном ства ри по кри те ри ју му при род ног ква ли те та. Не раз ли ку ју се од 

па ра гра фа 295. и 297. ОГЗ-а.

Пре до сно ва гра ђан ског за ко ни ка за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју

Па ра граф 328. иден ти чан је па ра гра фу 293. ОГЗ-а. Па ра граф 331.13 

11 Параграф 187. Српског грађанског законика: „Трава, дрва, плодови и све што 

земља издаје, је непокретно добро, докле се год од земље не одвоји. И саме рибе у води, 

и дивљач у шуми постају тек онда покретним добром, кад се риба улови и дивљач ухвати 

или убије.”
12 Параграф 189. Српског грађанског законика: „И она се свака ствар за непокретну 

сматра, која је са главном ствари скопчана тако, да се без нарушења главне ствари од ње 

одвојити не би могла; тако су све куће и остале зграде и здања, тако и све, што је у земљи 

укопано или изидано, или прилепљено или приковано,...”
13 Параграф 331. Предоснове грађанског законика за Краљевину Југославију: 

„Трава, дрвеће, плодови и све употребљиве ствари, које земља рађа на својој површини, 

остају дотле непокретна имовина, доклегод се од земље не одвоје. Исто су тако 

непокретне ствари и оне које су на земљишту саграђене у намери, да ту за увек остану, 

као куће и друге зграде са ваздушним простором над њима у управној линији, даље све 

што је укопано, узидано, укуцано и уковано.”
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(под на слов: „Ства ри, ко је се на ро чи то сма тра ју не по крет ним”) ком би-

на ци ја је па ра гра фа 187. и 189. СГЗ-а, од но сно па ра гра фа 295. и 297. 

ОГЗ-а.

*   *   *

Ства ри ко је су по кри те ри ју му при род них свој ста ва по крет не, у од-

ре ђе ним слу ча је ви ма има ју прав ни ста тус не по крет не ства ри, по кри те-

ри ју му по себ них ци ље ва и кри те ри ју му пер ти нен ци је.

Кри те ри јум по себ них ци ље ва

Ства ри ко је се сма тра ју по крет ни ма по кри те ри ју му при род них свој-

ста ва, мо гу има ти прав ни ста тус не по крет не ства ри, ако је та ко од ре ђе но 

по себ ним про пи сом. Та ко се, на при мер, ави о ни и бро до ви сма тра ју 

не по крет ним ства ри ма, иако то ни су по сво јим при род ним свој стви ма.

Кри те ри јум пер ти нен ци је 

По кри те ри ју му пер ти нен ци је, ствар ко ја је по сво јим при род ним 

свој стви ма по крет на, у прав ном про ме ту сма тра се не по крет ном ако је 

на ме ње на да трај но слу жи еко ном ској свр си не по крет не ства ри.

О пер ти нен ци ји ће би ти из ла га но у де лу ра да у ве зи по де ле по кри-

те ри ју му од но са из ме ђу ства ри.

За мен љи ве и не за мен љи ве ства ри

Рим ско пра во

У рим ском пра ву то је би ла по де ла на ge nus и spe ci es. 

За мен љи ве су оне ства ри ко је се у про ме ту од ре ђу ју по ко ли чи ни 

вр сте или ро да (ge nus). Због то га ни је ва жан ин ди ви ду а ли тет ства ри, по-

што је сва ка јед на ка ко ли чи на тих ства ри за мен љи ва јед на ком дру гом 

ко ли чи ном ства ри исте вр сте (tan tun dem eius dem ge ne ris). Te ства ри на-

зи ва ле су се ге не рич не ства ри. Тај на зив је остао до да нас. С об зи ром да 

се у про ме ту у ко ли чин ском сми слу углав ном од ре ђу ју ва га њем, бро ја-

њем и ме ре њем, озна ча ва не су као res qu ae pon de re, nu me ro, men su ra con-

stant. 

Не за мен љи ве су оне ства ри ко је у про ме ту до ла зе од ре ђе не по сво-

јим ин ди ви ду ал ним обе леж ји ма, као по је ди ност. За то се на зи ва ју spe ci es.

Ова кво од ре ђе ње за мен љи вих и не за мен љи вих ства ри при хва ће но је 

и у да на шњој те о ри ји и прак си.
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Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник

ОГЗ сле ди док три ну ко ја не пра ви раз ли ку из ме ђу за мен љи вих и 

не за мен љи вих и по тро шних и не по тро шних ства ри. Ме ша за мен љи ве и 

не за мен љи ве са по тро шним и не по тро шним ства ри ма, та ко што их по-

и сто ве ћу је. То про из и ла зи из од ред бе па ра гра фа 983, ко ји де фи ни ше 

уго вор о зај му: „Уго вор о зај му на ста је, кад се не ко ме пре да ју по тро шне 

ства ри под усло вом, да их мо же ко ри сти ти по сво јој во љи, али да на кон 

не ког вре ме на вра ти исто то ли ко од исте вр сте и ква ли те та. ..14

Срп ски гра ђан ски за ко ник

Ни СГЗ не пра ви раз ли ку из ме ђу за мен љи вих и не за мен љи вих и по-

тро шних и не по тро шних ства ри. Па ра граф 593. СГЗ-а, ко ји де фи ни ше 

уго вор о зај му, иден ти чан је па ра гра фу 983. ОГЗ-а. Гла си: „За јам је та-

кав уго вор, ко јим се ко ме ства ри по тро шне да ју та ко, да он вла стан бу де 

по сво јој во љи њих упо тре би ти, по тро ши ти и њи ма рас по ла га ти, но у 

сво је вре ме ду жан бу де ре че не ства ри у истом ро ду и вред но сти на траг 

вра ти ти” (на гла сио Ђ. С.).

Пре до сно ва гра ђан ског за ко ни ка за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју

За раз ли ку од ОГЗ-а и СГЗ-а, Пре до сно ва де фи ни ше за мен љи ве и 

не за мен љи ве ства ри у па ра гра фу 335. (под на слов: „За мен љи ве и не за-

мен љи ве ства ри”), у де лу о по де ли ства ри у прав ном сми слу („О ства-

ри ма и њи хо вој прав ној по де ли”): „За мен љи ве ства ри у сми слу за ко на је су 

по крет не ства ри, ко је се у про ме ту обич но од ре ђу ју по бро ју, ме ри или 

те жи ни. Дру ге су ства ри не за мен љи ве.” За ко но дав но ре ше ње из па ра-

гра фа 335. од го ва ра од ре ђе њу из рим ског пра ва (res qu ae pon de re, nu-

me ro, men su ra con stant). По ред оста лих обе леж ја за мен љи вих ства ри, па-

ра граф 335. од ре ђу је их као по крет не ства ри. За ко но дав но од ре ђе ње из 

па ра гра фа 335, као ре зул тат но ви је те о ри је, са вре ме ни је је и пре ци зни је 

од од ре ђе ња из ОГЗ-а и СГЗ-а.

*   *   *

Код оце не да ли се у не ком кон крет ном слу ча ју ра ди о за мен љи вим 

или не за мен љи вим ства ри ма не мо ра увек би ти од лу чу ју ћи кри те ри јум 

при род них свој ста ва, ко ји је по сво јој при ро ди објек ти ван, не го тре ба да 

се узме у об зир и во ља стра на ка.15

14  Адолфо Рушнов: op. cit., стр. 369.
15  Мартин Ведриш: op. cit., стр. 50.
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По тро шне и не по тро шне ства ри

Рим ско пра во

По де ла на по тро шне и не по тро шне ства ри пре у зе та је из рим ског 

пра ва.

По тро шне ства ри (res con sump ti bi les) су оне ко је се уни шта ва ју пр вом 

јед но крат ном упо тре бом ко ја од го ва ра њи хо вој еко ном ској на ме ни. Не-

по тро шне ства ри (res non con sump ti bi les) су оне ко је се не уни шта ва ју 

пр вом јед но крат ном упо тре бом.

По ред по тро шних и не по тро шних, Ју сти ни јан је увео и тре ћу ка те-

го ри ју ства ри – оне ко је се ре дов ном упо тре бом са мо по гор ша ва ју (res 

qu ae usu mi ni un tur). Пре Ју сти ни ја но ве ко ди фи ка ци је ове ства ри су сма-

тра не не по тро шни ма.

Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник

По тро шне и не по тро шне ства ри де фи ни ше па ра граф 301. (под на-

слов: „По тро шне и не по тро шне ства ри”): „По тро шним ства ри ма на зи-

ва ју се оне ства ри, ко је до но се уоби ча је ну ко рист са мо кадa се уни ште или 

по тро ше, а оне, ко је ни су та кве, на зи ва ју се не по тро шне.” Иако је фор-

му ла ци ја па ра гра фа 301. та ква да не сле ди де фи ни ци ју из рим ског пра-

ва, ко ја је и да нас ак ту ел на, она су штин ски има исти сми сао.

Срп ски гра ђан ски за ко ник

По де ла ства ри на по тро шне и не по тро шне и њи хо во за кон ско од ре-

ђе ње са др жа но је у па ра гра фу 192: „Ства ри, ко је се мо гу упо тре би ти да 

се не по тро ше, на зи ва ју се не по тро шне, ко је пак без по тро шка ко ри сти 

обич не не чи не, зо ву се по тро шне.”

Пре до сно ва гра ђан ског за ко ни ка за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју

На исти на чин као ОГЗ и СГЗ, по тро шне и не по тро шне ства ри де фи-

ни ше и Пре до сно ва у па ра гра фу 334. (под на слов: „По тро шне и не по тро-

шне ства ри”): „Ства ри, ко је обич но да ју ко ри сти ти ме што се по тро ше, 

зо ву се по тро шне, а оне про тив не ка кво ће зо ву се не по тро шне.”

*   *   *

С об зи ром да су све ства ри по сво јим при род ним свој стви ма под ло-

жне тро ше њу, но ви ја прав на на у ка се при кла ња ста ри јем прав ном схва-

та њу рим ског пра ва (пре Ју сти ни ја но ве ко ди фи ка ци је), по ко јем су не-
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по тро шне ства ри оне ко је се не уни шта ва ју пр вом ре дов ном упо тре бом 

ни ти им се ви дљи во сма њу је суп стан ца.

Иако ни ОГЗ, ни СГЗ ни Пре до сно ва не на во де као ка рак те ри сти ку 

не по тро шних ства ри то да им се пр вом ре дов ном упо тре бом ви дљи во не 

сма њу је суп стан ца, очи глед но је да се у сва три за кон ска тек ста то под-

ра зу ме ва. У про тив ном не би за кон ски би ла об у хва ће на јед на це ла ка те-

го ри ја ства ри.

Као и код оце не да ли се у не ком кон крет ном слу ча ју ра ди о за мен-

љи вим или не за мен љи вим ства ри ма, та ко и код оце не да ли је не ка ствар 

по тро шна или не по тро шна, по ред кри те ри ју ма при род них свој ста ва, 

узи ма се у об зир и во ља стра на ка.16

По де ла на по тро шне и не по тро шне ства ри вр ло је слич на по де ли на 

за мен љи ве и не за мен љи ве ства ри. То је и раз лог због ко јег ста ри ји за-

кон ски тек сто ви, па та ко и ОГЗ и СГЗ, ме ша ју и по и сто ве ћу ју ове две 

раз ли чи те ка те го ри је ства ри. Ве ћи на за мен љи вих ства ри су и по тро шне 

ства ри, али то ни је увек слу чај, јер за мен љи ве ства ри мо гу би ти и не по-

тро шне.

Де љи ве и не де љи ве ства ри

По де ла ства ри на де љи ве (res di vi du ae) и не де љи ве (res in di vi du ae) 

по зна та је из рим ског пра ва.

Са ста но ви шта при род них на у ка сва ка ствар је де љи ва до нај сит ни-

јих фи зич ких де ло ва. Ме ђу тим, по што ствар у прав ном сми слу ни је исто 

што и ствар у сми слу при род них на у ка, при по де ли ства ри на де љи ве и 

не де љи ве по кри те ри ју му при род них свој ста ва, пра во се ру ко во ди еко-

ном ско-со ци јал ном свр хом ства ри. У том сми слу де љи ве су оне ства ри 

ко је се мо гу ра ста ви ти на ви ше јед на ких де ло ва, а да им се при то ме не 

уни шта ва су шти на или им се не сра змер но не ума њу је вред ност. И на кон 

ра ста вља ња де ло ви тре ба да ис пу ња ва ју исту еко ном ско-со ци јал ну свр ху 

ко ју је има ла це ла ствар. Не де љи ве ства ри су оне код ко јих се де о бом 

уни шта ва њи хо ва су шти на или не сра змер но ума њу је вред ност17. По де ла 

ства ри на де љи ве и не де љи ве по кри те ри ју му при род них свој ста ва је 

фи зич ка по де ла, јер је кри те ри јум по де ле свој ство ства ри да се фи зич ки 

де ли или не, на на пред на ве де ни на чин. 

16  Мартин Ведриш: op. cit., стр. 51.
17  Адолфо Рушнов: op. cit., стр. 358.

Адолфо Рушнов: Тумач Обћему аустријскому грађанскому законику, Књига друга, 

Загреб, s.a., стр. 247. Друго прерађено и попуњено издање; приредио С. 
Посиловић
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У од ре ђе ним слу ча је ви ма од сту па се од кри те ри ју ма при род них 

свој ста ва, та ко да се не де љи вим ства ри ма сма тра ју и ства ри ко је су фи-

зич ки де љи ве. Не де љи ви ма се сма тра ју јер је та ко од ре ђе но за кон ским 

про пи сом с об зи ром на кри те ри јум по себ них ци ље ва, или при ват ном 

дис по зи ци јом.

Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник

По де ла ства ри на де љи ве и не де љи ве ни је са др жа на у де лу о по де ли 

ства ри у прав ном сми слу („О пра ву на ства ри”). По јам не де љи ве ства ри 

од ре ђен је ин ди рект но у па ра гра фу 843, ко јим се ре гу ли ше де о ба су вла-

сни штва, на сле де ћи на чин: „Ако је не ка за јед нич ка ствар не де љи ва, или 

се не мо же по де ли ти а да се знат но не ума њи ње на вред ност,. ..” С об зи ром 

да се на во ди са мо знат но ума ње ње вред но сти ства ри, очи глед но је да се 

под ра зу ме ва и уни ште ње ње не су шти не у слу ча ју де о бе. По јам де љи ве 

ства ри ни је од ре ђен, па сто га тре ба да се из ве де из пој ма не де љи ве, као 

ње на су прот ност.

Срп ски гра ђан ски за ко ник

Ни СГЗ не на во ди по де лу на де љи ве и не де љи ве ства ри у де лу о по-

де ли ства ри у прав ном сми слу („О ства ри ма и пра ви ма на ства ри”), не го 

у де лу о де о би. Не де љи ва ствар од ре ђе на је у па ра гра фу 499: „Ако је 

ствар јед на та ква, да се са ма со бом (у на ту ри) згод но по де ли ти не да,. ..” 

За раз ли ку од ОГЗ-а, СГЗ не на во ди ума ње ње вред но сти ства ри у слу ча ју 

по де ле као кри те ри јум де љи во сти. Ме ђу тим, иако ни је из ри чи то на ве-

де но, то про из и ла зи из фор му ла ци је „... згод но по де ли ти не да,. ..”

Пре до сно ва гра ђан ског за ко ни ка за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју

По узо ру на ОГЗ, Пре до сно ва на иден ти чан на чин ре гу ли ше по де лу 

на де љи ве и не де љи ве ства ри, у па ра гра фу 828, у де лу о де о би: „Ако се 

за јед нич ка ствар не мо же де ли ти ни ка ко или не без знат ног ума ње ња 

вред но сти,. ..” 

По де ла ства ри по кри те ри ју му њи хо вог ме ђу соб ног од но са

Јед но став не и са ста вље не ства ри

Прав на на у ка и прак са при хва та ју по де лу на јед но став не и са ста-

вље не ства ри из рим ског пра ва.
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Јед но став не ства ри (res sin gu la ris)

Јед но став не ства ри су оне ко је по оп штем схва та њу чи не је дин ство 

(cor pus qu od uno spi ri tu con ti ne tur). Углав ном су то ор ган ске, при род не 

це ли не. Ме ђу тим, мо гу би ти и про дукт људ ског ра да. Као та кве, мо гу 

би ти са ста вље не од ма те ри ја ла ко ји су пре то га и са ми би ли са мо стал не 

ства ри, али су спа ја њем у свр ху до би ја ња но ве јед но став не ства ри из гу-

би ли ра ни ју фи зич ку са мо стал ност. У том слу ча ју де ло ви та кве јед но-

став не ства ри де ле ње ну прав ну суд би ну.

Са ста вље не ства ри (res con ne xa)

Са ста вље не ства ри су оне ко је на ста ју спа ја њем јед но став них, са мо-

стал них ства ри, при че му упо тре бље ни де ло ви нe гу бе сво ју фи зич ку 

ег зи стен ци ју (cor pus, qu od ex con tin gen ti bus, hoc est plu ri bus in ter se co ha e-

ren ti bus con stat). На тај на чин јед но став не ства ри по ста ју са став ни де-

ло ви са ста вље не ства ри и пре ста ју да бу ду са мо стал ни објект пра ва. 

С об зи ром на то да ли су са став ни де ло ви не са мо стал ни или са мо-

стал ни де ло ви са ста вље не ства ри као це ли не, раз ли ку ју се са ста вље не 

ства ри са не са мо стал ним де ло ви ма и са ста вље не ства ри са са мо стал ним 

де ло ви ма.

Састављенa ствар са не са мо стал ним де ло ви ма

Састављенe ства ри са не са мо стал ним де ло ви ма су оне код ко јих са-

став ни де ло ви за др жа ва ју сво ју фи зич ку ег зи стен ци ју али гу бе са мо стал-

ност. На кон спа ја ња не мо гу се ви ше одво ји ти а да се при то ме не уни-

шти са ста вље на ствар.

Са ста вље на ствар са са мо стал ним де ло ви ма

За раз ли ку од са ста вље не ства ри са не са мо стал ним де ло ви ма, код 

са ста вље не ства ри са са мо стал ним де ло ви ма, са став ни де ло ви, по ред 

фи зич ке ег зи стен ци је, за др жа ва ју и од ре ђе ну са мо стал ност. Иако де ле 

прав ну суд би ну са ста вље не ства ри, на са став ним де ло ви ма је мо гу ће 

за сни ва ње од ре ђе них пра ва раз ли чи тих од пра ва на са ста вље ној ства ри. 

Глав на ствар и пер ти нен ци ја

Пер ти нен ци ја18 је спо ред на са мо стал на ствар ко ја је по схва та њу 

про ме та од ре ђе на да трај но слу жи еко ном ској свр си глав не ства ри, али 

18 У науци је спорно да ли је римско право познавало појам пертиненције како је 

одређује актуелна правна наука. Маријан Хорват: op. cit., стр. 104.
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при то ме не по ста је њен са став ни део. Углав ном је по крет на ствар. Пер-

ти нен ци ју мо гу има ти и по крет не и не по крет не ства ри. По што се ства-

ри ма сма тра ју са мо фи зич ке ства ри а не и пра ва, пра ва не мо гу би ти 

пер ти нен ци је, ни ти пра ва мо гу да има ју пер ти нен ци је.

Пер ти нен ци ја је спо ред на ствар у од но су пре ма глав ној ства ри. Са 

глав ном ства ри ни је фи зич ки спо је на и за то не пред ста вља њен са став ни 

део. И у прав ном по гле ду у од но су на глав ну ствар на ла зи се у од но су 

суб ор ди на ци је. За то сле ди прав ну суд би ну глав не ства ри. Прав ни по-

сло ви у по гле ду глав не ства ри од но се се и на пер ти нен ци ју. Има ју ћи то 

у ви ду, вла сник пер ти нен ци је и вла сник глав не ства ри мо ра ју би ти исто 

ли це19. 
С об зи ром да је пер ти нен ци ја са мо стал на ствар мо гу ће је да се то 

ис кљу чи, али то тре ба да бу де из ри чи то на зна че но.

Ка рак те ри сти ка пер ти нен ци је је да трај но слу жи свр си глав не 

ства ри.

За пре тва ра ње са мо стал не ства ри у пер ти нен ци ју од лу чу ју ћа је во ља 

вла сни ка глав не ства ри. Он мо ра исто вре ме но да бу де и вла сник са мо-

стал не ства ри ко ја по ста је пер ти нен ци ја. Ме ђу тим, да би не ка ствар 

по ста ла пер ти нен ци ја, ни је до вољ на са мо во ља вла сни ка, јер се пер ти-

нен ци јом мо же учи ни ти са мо она ствар ко ја мо же да бу де пер ти нен ци ја 

по схва та њу про ме та. То је објек тив но огра ни че ње ко је спре ча ва са мо-

вољ не пер ти нен ци је про тив не при ро ди пер ти нен ци је.

По што је пер ти нен ци ја фи зич ки са мо стал на ствар, бит но је од ре-

ди ти раз ли ку из ме ђу пер ти нен ци је и са мо стал ног са став ног де ла са ста-

вље не ства ри. Пер ти нен ци ја је го то ва ствар, а са мо стал ни са ста ви део 

са ста вље не ства ри је по тре бан да би се са ста вље на ствар сма тра ла го то-

вом. Са мо стал ни са став ни део је у фи зич кој ве зи са са ста вље ном ства ри, 

док код пер ти нен ци је фи зич ка ве за са глав ном ства ри ни је по треб на.

Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник

Пер ти нен ци ја је де фи ни са на у па ра гра фу 294. (под на слов: „При па-
дак уоп ште”): „Под при пат ком се раз у ме ва оно, што се ста вља у трај ну 
ве зу са ства ри. Ов де спа да не са мо при ра штај ства ри, све док се не ра-

19 Обрен Станковић и Миодраг Орлић: op. cit., стр. 12. Мартин Ведриш: op. cit., стр. 

54.

По старијем становишту, пертиненција није морала да буде власништво власника 

главне ствари. То се образлагало тиме да се код односа главне ствари и пертиненције не 

ради о питању власништва. Видети: Адолфо Рушнов: Тумач Обћему аустријскому 

грађанскому законику, Књига прва, Загреб, s.a., стр. 364. Друго прерађено и попуњено 

издање; приредио С. Посиловић
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ста ви од ње; не го и спо ред не ства ри, без ко јих се глав на ствар не мо же 
упо тре бља ва ти, или оне ко је су по за ко ну или во љом вла сни ка од ре ђе не да 
стал но слу же глав ној ства ри.” Па ра граф 294. не ко ри сти по јам „пер ти-
нен ци ја”. По ла зе ћи од ла тин ског ко ре на ре чи (per ti neo), си но ним за пер-
ти нен ци ју је ко ри шће на реч „при па дак”. Ме ђу тим, ана ли зом па ра гра фа 
294. очи глед но је да је при па дак у сми слу од ред бе па ра гра фа 294. ши ри 
по јам од пер ти нен ци је. Про пис па ра гра фа 204. је из раз ста рог схва та ња, 
по ко јем при па дак об у хва та при ра штај (ac ces sio) и пер ти нен ци ју20. С 
обзи ром на од ред бу па ра гра фа 297. при па дак об у хва та и оне фи зич ке 
са стој ке ства ри ко ји се од ње мо гу одво ји ти са мо уз оште ће ње21. Пер ти-
нен ци ја, на на чин ко ји углав ном об у хва та бит не ка рак те ри сти ке пер ти-
нен ци је у фи зич ком, еко ном ском и прав ном сми слу, озна че на је пој мом 
„спо ред на ствар” у па ра гра фу 204.

С об зи ром на од ред бу па ра гра фа 294, про из и ла зи да при па дак мо гу 

има ти са мо не по крет не ства ри. По што је по јам при пат ка ши ри од пој ма 

пер ти нен ци је, сле ди да и пер ти нен ци ју мо гу има ти са мо не по крет не 

ства ри, што ни је у скла ду са оп ште при хва ће ним ста но ви штем да пер ти-

нен ци ју мо гу има ти и по крет не ства ри 22.

Да пер ти нен ци ја де ли прав ну суд би ну глав не ства ри про из и ла зи из 

од ред бе па ра гра фа 457, по ко јем се пра во за ло га про те же на све де ло ве 

у вла сни штву за ло го дав ца, на при ра штај и при пад ност за ло га.

Срп ски гра ђан ски за ко ник

СГЗ-а од ре ђу је пер ти нен ци ју у па ра гра фу 186: „Ствар мо же по се би 

по крет на би ти, и опет у за ко ном сми слу као не по крет на сма тра ти се, 

ко је би ва кад се или за ко ном опре де ли или сам има лац ства ри уре ди, да 

она као при до да так не по крет не ства ри бу де; и он да се та кав при до да так 

као и са ма ствар за не по крет ну ствар др жи. Та ко је при пад ник и при ра-

штај, до кле је год нео т це пљен од ства ри, та ко и све оно, без че га се ствар 

упо тре би ти не мо же, или је за кон или има лац за не пре ста ну ства ри упо-

тре бу опре де лио.” Не по треб но се ко ри сте на зи ви „при до да так” и „при-

пад ник” за исти прав ни по јам. То фор му ла ци ју па ра гра фа 186. чи ни 

нео д ре ђе ном и до во ди до не по треб не кон фу зи је.

Уоча ва се слич ност са па ра гра фом 294. ОГЗ-а. Као и ОГЗ, и СГЗ сле-

ди ста ро схва та ње, по ко јем се и при ра штај и пер ти нен ци ја сма тра ју 

при до дат ком. Пој мо ви „при пад ност” (ОГЗ) и „при до да так” (СГЗ) су си-

но ни ми. 

20  Михајло Вуковић: Правила грађанских законика, Загреб, 1961, стр. 59.
21  Обрен Станковић и Миодраг Орлић: op. cit., стр. 11.
22  Борис Визнер: op. cit.,стр. 74.
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Пер ти нен ци ја, ка ко је од ре ђу је ак ту ел на прав на на у ка, од ре ђе на је 

у де лу па ра гра фа 186: „... та ко и све оно, без че га се ствар упо тре би ти 

не мо же, или је за кон или има лац за не пре ста ну ства ри упо тре бу опре де-

лио.” Овим су од ре ђе не бит не ка рак те ри сти ке пер ти нен ци је у фи зич ком, 

еко ном ском и прав ном сми слу 23.

По што СГЗ и је зич ки и са др жај но сле ди ОГЗ, про из и ла зи да и по 

СГЗ-у пер ти нен ци ју мо гу има ти са мо не по крет не ства ри.

Пре до сно ва гра ђан ског за ко ни ка за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју

За пер ти нен ци ју се ко ри сти из раз „при па дак”.

Па ра граф 329. (под на слов: „При па дак”) де фи ни ше пер ти нен ци ју 

ја сно и пре ци зно:

„(1) Под при пат ком раз у ме се оно, што ни је са став ни део глав не 

ства ри, али је од ре ђе но, да слу жи ње ној го спо дар ској свр си, и пре ма глав ној 

ства ри сто ји у про стор ном од но су, ко ји то ме од ре ђе њу од го ва ра.

(2) Ствар ни је при па дак, ако се у про ме ту не сма тра при пат ком.

(3) Про ла зна упо тре ба јед не ства ри за го спо дар ску свр ху дру ге ства ри 

не да је јој свој ство при пад ка. Про ла зним одва ја њем глав не ства ри при па-

дак не гу би сво је свој ство.”

На пер ти нен ци ју се од но си и део па ра гра фа 328, ко ји је го то во иден-

ти чан са пр вим де лом па ра гра фа 186. СГЗ-а. Па ра граф 328. (под на слов: 

„По крет не и не по крет не ства ри”): „Ства ри, ко је су по се би по крет не, 

сма тра ју се у прав ном сми слу као не по крет не, ако чи не при па дак не по-

крет не ства ри или се по за ко ну има ју сма тра ти као не по крет не.”

Пло до но сне ства ри и пло до ви

Пло до но сне ства ри су оне ко је су ко ри сне не са ме по се би, или не 

је ди но са ме по се би, не го по то ме што има ју свој ство да да ју при нос. Тај 

при нос у прав ном сми слу је плод. Плод (fruc tus) је про дукт ко ји на ста је 

од пло до но сне ства ри, од ре ђен да се одво ји од ње. Основ на ка рак те ри-

сти ка пло до ва у фи зич ком сми слу је да се по ја вљу ју ре дов но и пе ри о-

дич но, и да не ума њу ју суп стан цу пло до но сне ства ри.

По де ла пло до ва пре у зе та је из рим ског пра ва. 

С об зи ром на на чин на стан ка пло до ви се де ле на при род не, ин ду-

стриј ске и ци вил не пло до ве. 

23  Лаза Урошевић: op. cit., стр. 222.
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При род ни пло до ви (fruc tus na tu ra les) су ор ган ски про дук ти ко је да је 

ствар без су де ло ва ња људ ског ра да. Пре одва ја ња од пло до но сне ства ри 

са став ни су део те ства ри и сле де ње ну прав ну суд би ну. У том ста ди ју му 

су ви се ћи пло до ви.

Ин ду стриј ски пло до ви су про дук ти ко је да је ствар уз су де ло ва ње 

људ ског ра да.

Ци вил ни пло до ви (fruc tus ci vi les) су при хо ди ко је не да је ствар са ма 

не го се до би ја ју по сред ством прав них по сло ва.

По де ла на при род не и ци вил не пло до ве бит на је због то га што се 

раз ли ку ју на чи ни сти ца ња сво ји не. Док се сво ји на на при род ним пло до-

ви ма сти че у пра ви лу одва ја њем, а по не кад уби ра њем, сво ји на ци вил них 

пло до ва сти че се до спе ло шћу и уби ра њем. 

При род ни и ин ду стриј ски пло до ви мо гу би ти ви се ћи, одво је ни и 

убра ни пло до ви.

Ви се ћи пло до ви (fruc tus pen den tes) су они ко ји још ни су одво је ни од 

пло до но сне ства ри. Они су њен са став ни део. У прав ном сми слу пред-

ста вља ју при ра штај. Сле де прав ну суд би ну пло до но сне ства ри.

Одво је ни пло до ви (fruc tus se pa ra ti) су они ко ји су се одво ји ли од 

пло до но сне ства ри. Њи хов прав ни ста тус раз ли чит је од ста ту са ви се ћих 

пло до ва, јер ча сом одва ја ња по ста ју са мо стал не ства ри.

Убра ни пло до ви (fruc tus per cep ti) су они ко ји су се одво ји ли од ма-

ти це и по бра ни су. Док за одва ја ње од ма ти це углав ном ни је по треб на 

људ ска рад ња, уби ра ње под ра зу ме ва ак тив ност. Мо гу ће је да су одва ја ње 

и уби ра ње пло да у фи зич ком сми слу јед на рад ња. То је слу чај кад се 

плод не одва ја сам од ма ти це, или се не че ка да се сам одво ји, не го се то 

чи ни исто вре ме но, вољ ном људ ском рад њом. Убра ни пло до ви мо гу би ти 

убра ни не по тро ше ни (fruc tus ex tan tes), убра ни по тро ше ни (fruc tus con-

sump ti) и за не ма ре ни пло до ви (fruc tus per ci pi en di). За не ма ре ни су они 

ко ји су мо гли да се убе ру и тре ба ли да бу ду убра ни али то ни је учи ње но.

С об зи ром да су ци вил ни пло до ви при хо ди ко ји не да је ствар са ма 

не го се до би ја ју по сред ством прав них по сло ва, де ле се на до спе ле и не-

до спе ле.

Збир на ствар (uni ver si tas re rum) 24

Збир на ствар се са сто ји од ви ше фи зич ки са мо стал них ства ри ко је 

су ме ђу соб но по ве за не за јед нич ком еко ном ском свр хом, и у про ме ту се 

24 Латински назив за скупну ствар „universitas rerum” – према терминологији из 

Јустинијанове кодификације
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ја вља ју под истим, за јед нич ким на зи вом. Код збир не ства ри не ма глав не 

и спо ред не ства ри. Објект прав ног од но са ни је збир на ствар не го сва ка 

по је ди на ствар ко ја за јед но са оста ли ма чи ни збир ну ствар.

Рим ско пра во

Рим ско пра во раз ли ко ва ло је uni ver si tas re rum у ши рем сми слу и 

uni ver si tas re rum у ужем сми слу. Uni ver si tas re rum у ши рем сми слу, под 

на зи вом uni ver si tas iuris, je скуп ви ше те ле сних и бес те ле сних ства ри 

ко је се по за ко ну и у прав ном сми слу сма тра ју це ли ном. (Бес те ле сним 

ства ри ма сма тра ла су се пра ва.) Uni ver si tas re rum у ужем сми слу, под 

на зи вом uni ver si tas fac ti seu ho mi nis, је скуп ви ше ис кљу чи во те ле сних 

ства ри ко је се по за ко ну и у прав ном сми слу сма тра ју це ли ном. Ово од-

го ва ра пој му збир не ства ри (uni ver si tas re rum) ка ко се да нас схва та.

Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник

Збир на ствар де фи ни са на је у па ра гра фу 302. (под на слов: „Збир на 

ствар 25 (uni ver si tas re rum)): „Скуп ви ше по себ них ства ри ко је се уоби ча је но 

сма тра ју као јед на ствар и озна ча ва ју за јед нич ким име ном, чи ни јед ну 

збир ну ствар, и сма тра се као це ли на.” Де фи ни ци ја је по узо ру на пру ски 

за ко ник.

Без об зи ра на од ре ђе ње да се збир на ствар сма тра као це ли на, по што 

пред ста вља „скуп ви ше по себ них ства ри”, објект прав ног од но са је сва ка 

по је ди на ствар а не збир на ствар. Рас по ла га ње збир ном ства ри је за-

пра во збир по је ди нач них рас по ла га ња свим по је ди ним ства ри ма ко је 

чи не збир ну ствар26.

Срп ски гра ђан ски за ко ник

Па ра граф 191. СГЗ-а де фи ни ше збир ну ствар на сле де ћи на чин: „Ви-

ше ства ри скоп ча них под јед ним име ном чи не јед ну са мо ствар, и сма-

тра ју се као јед но це ло.” Де фи ни ци ја је го то во иден тич на оној из па ра-

гра фа 302. ОГЗ-а. СГЗ не ко ри сти из раз „збир на ствар”. Без об зи ра на то, 

има ју ћи у ви ду фор му ла ци ју па ра гра фа 191, ја сно је да се ра ди о збир ној 

ства ри.

25 „Gesammtsache”
26 Иван Мауровић: op. cit., стр. 70.

Адолфо Рушнов: Тумач обћему аустријскому грађанскому законику, Књига прва, 

Загреб, s.a., стр. 372. Друго прерађено и попуњено издање; приредио С. Посиловић
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Иако, за раз ли ку од ОГЗ-а, СГЗ не на во ди да се ра ди о ви ше по себ них 

ства ри, и по СГЗ-у, сва ка по је ди на ствар, као део збир не ства ри, прав но 

је са мо стал на ствар27. 

Пре до сно ва гра ђан ског за ко ни ка за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју

Па ра граф 336. Пре до сно ве (под на слов: „Збир на ствар”) иден ти чан 

је са па ра гра фом 302. ОГЗ-а. Прав ни ста тус збир не ства ри и по себ них 

ства ри ко је је чи не, исти је као у ОГЗ-у и СГЗ-у.

Ком пле мен тар не ства ри

По себ ну ка те го ри ју збир не ства ри пред ста вља ју ком пле мен тар не 

ства ри. Ком пле мен тар на ствар је збир фи зич ки са мо стал них ства ри ко је 

су та ква це ли на у ко јој не до ста так са мо јед не од ства ри оне мо гу ћа ва 

нор мал ну упо тре бу це ли не. Окол ност да не до ста так са мо јед не од ства ри 

оне мо гу ћа ва нор мал ну упо тре бу це ли не зна чај на је за из вр ше ње уго-

вор не оба ве зе. Ако не до ста је са мо јед на или ви ше ства ри, код збир не 

ства ри сма тра се да је оба ве за не пот пу но из вр ше на. Код ком пле мен тар-

них ства ри, у та квом слу ча ју сма тра се да оба ве за ни је из вр ше на. 

Збир ства ри и пра ва (uni ver si tas iuris)

И у на шем по зи тив ном пра ву, као и у прав ним си сте ми ма мно гих 

зе ма ља, по сто ји по јам uni ver si tas iuris, по знат из рим ског пра ва. Мо же 

се де фи ни са ти као збир ства ри и пра ва ко ји се у по гле ду од ре ђе них 

прав них од но са сма тра као це ли на28. Нај ти пич ни ји при ме ри зби ра 

ства ри и пра ва су сте чај на ма са и оста вин ска ма са.

По де ла ства ри с об зи ром на про цен љи вост

Про цен љи ве и не про цен љи ве ства ри

Но вац је ме ри ло вред но сти. Це на је вред ност ства ри из ра же на нов-

цем. Про цен љи вост је мо гућ ност да се вред ност ства ри све де на нов ча ни 

екви ва лент. С об зи ром на про цен љи вост, ства ри се де ле на про цен љи ве 

и не про цен љи ве. Про цен љи ве (res aesti ma bi les) су оне чи ја се це на мо же 

од ре ди ти, а не про цен љи ве (res ina e sti ma bi les) оне код ко јих то ни је мо-

27  Лаза Урошевић: op. cit., стр. 229.
28  Обрен Станковић и Миодраг Орлић: op. cit., стр. 18.
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гу ће. С об зи ром на про цен љи вост ства ри, раз ли ку ју се три вр сте це не: 

ре дов на, ван ред на и афек ци о на.

Ре дов на це на је нов ча ни из раз обич не вред но сти. Њом се од ре ђу је 

обич на про мет на вред ност ства ри. То је тр жи шна це на, ко ја се од ре ђу је 

по објек тив ном кри те ри ју му.

Ван ред на це на је нов ча ни из раз ван ред не вред но сти. Из ра жа ва су-

бјек тив ну вред ност ства ри, про цен љи ву по објек тив ном кри те ри ју му. 

Од ре ђу је се та ко да се, по ред објек тив ног кри те ри ју ма, узи ма у об зир 

ин те рес ко ри сни ка у од но су на ствар.

Афек ци о на це на је нов ча ни из раз спе ци јал не вред но сти. Из ра жа ва 

су бјек тив ну вред ност ства ри ко ја ни је про цен љи ва по објек тив ном кри-

те ри ју му. Про це на се вр ши ис кљу чи во по су бјек тив ном кри те ри ју му, јер 

се узи ма у об зир са мо вред ност ко ју ствар има за ко ри сни ка, без об зи ра 

на ње ну про мет ну вред ност.

Оп шти аустриј ски гра ђан ски за ко ник

Па ра граф 303. (под на слов: „Про цен љи ве и не про цен љи ве”) де фи-

ни ше про цен љи ве и не про цен љи ве ства ри: „Про цен љи ве ства ри су оне 

чи ја се вред ност мо же од ре ди ти у про ме ту по ре ђу ју ћи их са оста лим 

ства ри ма; ов де спа да ју и слу жбе, и рад ње, ко је се чи не ру ка ма и гла вом. 

Су прот но то ме, ства ри чи ја се вред ност не мо же од ре ди ти ни ка квим по-

ре ђе њем са оста лим ства ри ма у про ме ту, на зи ва ју се не про цен љи ве.”

У овом па ра гра фу по себ но се на во де слу жбе и рад ње. Слу жбе и рад-

ње ни су те ле сне ства ри. Те ле сне ства ри ни су ни пра ва, али се и пра ва по 

ОГЗ-у сма тра ју ства ри ма29. За то и пра ва мо гу да бу ду про цен љи ве и не-

про цен љи ве ства ри, у сми слу од ред бе па ра гра фа 303.

Срп ски гра ђан ски за ко ник

По де ла ства ри на про цен љи ве и не про цен љи ве, и њи хо во за кон ско 

од ре ђе ње, да ти су у па ра гра фу 193: „Ко је се ства ри це на ис пи та ти и 

опре де ли ти мо же по вред но сти дру гих ства ри, оне су про це њи ве, ина че су 

не про це њи ве или бес це не.” Раз ли ку је се од па ра гра фа 303. ОГЗ-а по то ме 

што не об у хва та слу жбе и рад ње. 

По што се и по СГЗ-у у прав ном сми слу и пра ва сма тра ју ства ри ма30, 

и пра ва мо гу би ти про цен љи ве и не про цен љи ве ства ри.

29  Параграфи 185, 292. и 298.
30  Параграфи 182, 184. и 190.
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Пре до сно ва гра ђан ског за ко ни ка за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју

Па ра граф 337. Пре до сно ве (под на слов: „Про цен љи ве и не про цен-

љи ве ства ри”) иден ти чан је са па ра гра фом 303. ОГЗ-а. Као и код ОГЗ-а 

и СГЗ-а, и по Пре до сно ви, про цен љи ве и не про цен љи ве мо гу би ти и те-

ле сне ства ри и пра ва.

По де ла ства ри с об зи ром на вре ме

Са да шње и бу ду ће ства ри

Ства ри мо гу би ти објек ти имо вин ско прав них од но са и он да кад не 

по сто је у ча су за кљу че ња прав них по сло ва. За ви сно од то га да ли по сто је 

или не у ча су за кљу че ња прав них по сло ва де ле се на са да шње (res pre-

sen tes) и бу ду ће (res fu tu rae). 

По де ла ства ри на са да шње и бу ду ће ва жна је због то га што су прав ни 

по сло ви у ве зи бу ду ћих ства ри услов ни, јер за ви се од то га да ли ће ствар 

на ста ти. Ни је бит но да ли се ра ди о за мен љи вим или не за мен љи вим 

ства ри ма. Су шти на је у то ме да бу ду ћа ствар не по сто ји у ча су за кљу-

че ња прав ног по сла. При за кљу че њу тих прав них по сло ва увек се за ми-

шља бу ду ћа ег зи стен ци ја ства ри.

На бу ду ћим ства ри ма не мо гу се има ти ни за сни ва ти ствар на пра ва. 

То по ста је мо гу ће тек кад ствар до би је сво ју фи зич ку ег зи стен ци ју, али 

та да ви ше ни је бу ду ћа не го са да шња ствар. 

Đor đe Sa ra pa, LL.M.,

At tor ney at Law, Bel gra de

Ca te go ri sa tion of Ob jects

Summary

Ob jects are su bjects of pro perty law. The pre sent ca te go ri sa tion of ob jects ba si cally 
fol lows the one esta blis hed in Ro man Law. The ir ba sic di vi sion is in to cor po real and 
in cor po real ob jects. Ac cor ding to the an ci ent le gal tra di tion, rights we re al so con si de-
red to be in cor po real ob jects. No wa days, ob jects are said to be only tho se that are 
cor po real. They are ca te go ri sed pur su ant to se ve ral cri te ria.
The clas si fi ca tion of ob jects fre qu ently de pends on the abi lity to con sti tu te and re a li ze 
a right over them.
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Furt her to the di vi sion stem ming from Ro man Law, the re we re al so le gal so lu ti ons in 
ci vil co des that we re po si ti ve law in the ter ri tory of Ser bia wit hin its pre sent sta te bor-
ders, un til the enac tment of the pre sent le gal re gu la ti ons that re gu la te mat ters re la ti ve 
to pro perty law. Un li ke the con tem po rary un der stan ding, the se an ci ent co des con si de-
red rights to be in cor po real ob jects.
The Law on the Ba sic Pro perty Law Re la ti ons, that re gu la tes mat ters per ta i ning to 
pro perty law, do es not de fi ne an ob ject as a le gal no tion, nor do es it di stin gu ish bet-
we en ob jects ac cor ding to any cri te ria.

Key words: ob ject, ca te go ri sa tion, cri te ri
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УТВР ЂИ ВА ЊЕ И ОСПО РА ВА ЊЕ ОЧИН СТВА И МА ТЕ РИН СТВА 

– ПО СТУ ПАК И НА ЧИ НИ ДО КА ЗИ ВА ЊА У ПА ТЕР НИ ТЕТ СКИМ 

И МА ТЕР НИ ТЕТ СКИМ СПО РО ВИ МА

Са же так

Ни у јед ном прав ном си сте му по ре кло брач ног де те та од оца не утвр ђу је се у сва-
ком кон крет ном слу ча ју већ се прет по ста вља да је отац брач ног де те та муж мај ке 
де те та, ко ју је са њом био у бра ку у вре ме ро ђе ња или за че ћа де те та. Ова ква прет-
по став ка об у хва та и би о ло шку и прав ну стра ну пи та ња по ре кла де те та од оца. С 
би о ло шког ста но ви шта, очин ство ни је та ко еви дент но као што је ви дљи во ма те рин-
ство, с об зи ром на то да за че ће де те та, за раз ли ку од труд но ће и по ро ђа ја, ни је 
чи ње ни ца ко ја је очи глед на. С дру ге стра не, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва у жи во ту 
прав на прет по став ка о очин ству му жа мај ке де те та би ће по твр ђе на и чи ње ни цом 
ње го вог би о ло шког очин ства. Но, ако се прав на прет по став ка о очин ству му жа мај-
ке де те та не по кла па с би о ло шком исти ном о за че ћу де те та она се мо же оба ра ти 
до ка зи ва њем ње не не и сти ни то сти. То прак тич но зна чи да је до зво ље но до ка зи ва ти 
да муж мај ке де те та ни је и ње гов при род ни отац. За раз ли ку од брач ног очин ства 
ван брач но очин ство утвр ђу је се у сва ком по је ди ном слу ча ју на је дан од два прав но 
мо гу ћа на чи на: при зна њем или суд ском од лу ком. Суд ска прак са по ка зу је да се до-
ка зи ва ње очин ства ре ша ва на осно ву прав не прет по став ке и суд ско-ме ди цин ског 
ве шта че ња. 

1. Увод

Кон вен ци ја УН о пра ви ма де те та, усво је на је 1989. го ди не и она 

дефи ни ше да је де те сва ко људ ско би ће ко је ни је на вр ши ло осам на ест 

го ди на жи во та, уко ли ко се, по за ко ну ко ји се при ме њу је на де те, пу но-

лет ство не сти че ра ни је. 1

1  Члан 1. Конвенција УН о правима детета.

UDK:  347.63

347.919.6:612.6.052.25

Бран ка Ба но вић
сту дент ма стер сту ди ја, 

Прав ни фа кул тет у Ни шу
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Кон вен ци јом је ја сно де фи ни са но да сва ко де те са мим ра ђа њем има 

пра во на жи вот и да му тре ба обез бе ди ти у нај ве ћој мо гу ћој ме ри оп ста-

нак и раз вој.2 Од мах на кон ро ђе ња де те ће би ти ре ги стро ва но, има ће од 

ро ђе ња пра во на име, пра во на сти ца ње др жа вљан ства, и уко ли ко је то 

мо гу ће, пра во да зна ко су му ро ди те љи и пра во на њи хо во стра ње.3

У чла ну 192. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је пред ви ђе на је 

ка зна за про ме ну по ро дич ног ста ња, ко је се од но си на под ме та ње, за-

ме ну или не ки дру ги на чин из ве де ну про ме ну по ро дич ног ста ња де те та, 

из че га про из ла зи да се до каз мо же из ве сти ис кљу чи во утвр ђи ва њем 

ствар ног ро ди тељ ства.4 

Сход но чла ну 59. По ро дич ног за ко на, де те, без об зи ра на уз раст, има 

пра во да зна ко су му ро ди те љи, а де те ко је је на вр ши ло пет на е сту го-

ди ну жи во та и спо соб но је за ра су ђи ва ње мо же из вр ши ти увид у ма-

тич ну књи гу ро ђе них и у дру гу до ку мен та ци ју ко ја се од но си на ње го во 

по ре кло.

Пре ма По ро дич ном за ко ну брак пред ста вља уре ђе ну за јед ни цу жи-

во та же не и му шкар ца, ко ју су бу ду ћи су пру жни ци скло пи ли на осно ву 

сло бод ног при стан ка и у ко јој су су пру жни ци рав но прав ни.5 За јед ни ца 

жи во та је је дан од основ них еле ме на та пој ма и за кон ске де фи ни ци је 

бра ка сто је основ ни и нај ва жни ји услов за пу но ва жност бра ка.

Ван брач на за јед ни ца је трај ни ја за јед ни ца жи во та же не и му шкар ца, 

из ме ђу ко јих не ма брач них смет њи, при че му ван брач ни парт не ри има-

ју пра ва и ду жно сти су пру жни ка од ре ђе них По ро дич ним за ко ном.6 

У са вре ме ним пра ви ма рет ке су де фи ни ци је по ро ди це, јер је те шко 

прав но од ре ди ти ову ди на мич ну по ја ву на ко ју ути чу број ни чи ни о ци. 

Сва ка ко је по ро ди ца спе ци фич на дру штве на гру па, би о ло шки де тер ми-

ни са на, чи је су три уни вер зал не ка рак те ри сти ке да је то за јед ни ца ро-

ди те ља и де це ко ја из те ве зе на ста ју или су усво је на; да је то при мар на 

за јед ни ца у ко јој се раз ви ја лич ност де те та и да је то за јед ни ца у ко јој је 

обез бе ђу је пси хо ло шко-со ци јал на по ве за ност ње них чла но ва.

2  Члан 6. Конвенција УН о правима детета
3  Члан 7. ст. 1. Конвенција УН о правима детета.
4  Члан 192. Кривични законик Републике Србије.
5  Члан 3. Породичног закона.
6  Члан 7. Породичног закона.
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2. Утвр ђи ва ње ма те рин ства и очин ства

Пре ма чла ну 42. По ро дич ног за ко на, мај ком де те та се сма тра же на 

ко ја га је ро ди ла. Пи та ње мај чин ства до са да се вр ло рет ко по ста вља ло 

као про блем јер се то прав но од ре ђу је са мим чи ном ро ђе ња. Из у зет но се 

овај про блем мо же сре сти нпр. При за ме ни де це у по ро ди ли шту, у слу ча ју 

ла жног ле ги ти ми са ња же не ко ја ра ђа де те ра ди при кри ва ња свог иден ти-
те та или у рат ним усло ви ма ка да ду жег одва ја ња де те та од мај ке. Ме ђу-
тим, по сто ји мо гућ ност да ће се у бу дућ но сти по ја ви ти про блем до ка зи-
ва ња мај чин ства у слу ча је ви ма ве штач ке оплод ње ти па „ин ку ба тор-мај ка”.

Ка да је у пи та њу по ре кло де те та од оца, прав ни по ре дак пра ви раз-
ли ку у за ви сно сти од то га да ли је де те ро ђе но у бра ку или из ван бра ка. 
Одва ја ње брач ног од ван брач ног очин ства ак ту ел но је и за на ше пра во 
са мо у по гле ду на стан ка од но са де те та и ње го вог оца, што ни на ко ји 
на чин не ути че на прав ни са др жај од но са де те та и ро ди те ља јер је, без 
об зи ра на по ре кло де те та, у оба слу ча ја исто ве тан.

По ро дич ни за кон не ма од ред бу ко јом де фи ни ше по јам ван брач ног 
де те та и ван брач ног очин ства, већ су ови пој мо ви од ре ђе ни као су прот-
ност прав них нор ми ко јим се де фи ни ше брач но очин ство.

По ла зе ћи од чла на 45. По ро дич ног за ко на, да се оцем де те та, ко је је 
ро ђе но у бра ку, сма тра муж мај ке де те та, али и муж мај ке де те та ко је је 
ро ђе но у ро ку од 300 да на на кон пре стан ка бра ка ко ји је пре стао смр ћу 
му жа, а да мај ка ни је скло пи ла но ви брак у том ро ку. Такође, оцем де-
те та ко је је ро ђе но у но вом бра ку сма тра се муж мај ке де те та из тог 
бра ка. Из овога про из ла зи да су ван брач на де ца она ко ја ни су ро ђе на у 
бра ку сво јих ро ди те ља или у за ко ном пред ви ђе ном ро ку од 300 да на од 
пре стан ка бра ка због смр ти му жа мај ке. Ово прак тич но зна чи да је ван-
брач но оно де те ко је је ро ди ла не у да та же на, де те ро ђе но у ро ку од 300 
да на на кон раз во да, од но сно по ни ште ња бра ка, или де те ко је је ро ди ла 
же на у бра ку али по сле ис те ка ро ка од 300 да на по пре стан ку бра ка. 
Ван брач ним де те том се та ко ђе сма тра и де те ко је је ро ди ла же на у бра-
ку или у ро ку од 300 да на по пре стан ку бра ка услед смр ти му жа, а да је 
брч ни ста тус де те та оспо рен.

У слу ча ју да је до за че ћа до шло пу тем би о ме ди цин ски пот по мог ну те 

оплод ње, оцем де те та се сма тра муж же не или ван брач ни парт нер ко ји 

је дао пи сме ни при ста нак за ову вр сту оплод ње, а чи је се очин ство не 

мо же оспо ра ва ти.7 

Сви по ступ ци би о ме ди цин ски пот по мог ну тог опло ђе ња, ва жни за 

од ред бе о очин ству де те та, мо гу се по де ли ти на оне у ко ји ма се ко ри сти 

7  Члан 58. Породичног закона.
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би о ло шки ма те ри јал му жа, од но сно ван брач ног парт не ра мај ке (хо мо-

лог но опло ђе ње) и на оне у ко ји ма се ко ри сти до ни ра ни би о ло шки ма-

те ри јал дру гог му шкар ца (хе те ро лог но опло ђе ње).

2.1. Утвр ђи ва ње спор ног очин ства

За раз ли ку од брач ног очин ства, оцем де те та ро ђе ног ван бра ка сма-

тра се му шка рац чи је је очин ство утвр ђе но при зна њем или пра во сна-

жном суд ском од лу ком.8

2.1.1 Утвр ђи ва ње спор ног очин ства при зна њем

При зна ју ћи очин ство, из ја ва оца се сма тра исти ни том, због че га ни је 

по треб но на кнад но спро во ди ти би ло ка кав по сту пак у ци љу до ка зи ва ња 

ње го вог би о ло шког очин ства. Ово из раз ло га што се та ква из ја ва сма тра 

до бро вољ ним чи ном у чи ју исти ни тост не тре ба сум ња ти.

Да би при зна ње очин ства би ло пу но ва жно мо ра ју да бу ду ис пу ње ни 

од ре ђе ни за кон ски усло ви. На и ме, очин ство мо же при зна ти му шка рац 

са на вр ше них ше сна ест го ди на жи во та, спо со бан за ра су ђи ва ње.9 Очин-

ство се мо же при зна ти са мо ако је де те жи во у тре нут ку при зна ња, а 

из у зет но се очин ство мо же при зна ти и пре ро ђе ња де те та под усло вом 

да се жи во ро ди.10 Очин ство се мо же при зна ти би ло ка да у жи во ту де-

те та, та ко да уз раст де те та ни је од прав ног зна ча ја.

Са при зна њем очин ства, да би оно би ло пу но ва жно, мо ра да се са-

гла си мај ка ван брач ног де те та, с об зи ром на то да она нај бо ље зна ко је 

при род ни отац ње ног де те та, под усло вом да је на вр ши ла 16. го ди ну 

жи во та и да је спо соб на за ра су ђи ва ње.11

Са при зна њем очин ства мо ра да се са гла си и де те ако је на вр ши ло 

16. го ди ну жи во та и ако је спо соб но за ра су ђи ва ње. У слу ча ју да мај ка 

не мо же да ти са гла сност до вољ на је са гла сност де те та.12

У слу ча ју да ни мај ка ни де те не мо гу да ти са гла сност за при зна ње 

очин ства, ту са гла сност да је ста ра тељ де те та уз прет ход ну са гла сност 

ор га на ста ра тељ ства. Из ја ва о при зна њу очин ства мо же се да ти пред ма-

ти ча рем, пред ор га ном ста ра тељ ства, пред су дом и у те ста мен ту.13

8  Члан 45. Ст. 4. Породичног закона.
9  Члан 46. Породичног закона.
10  Члан 47. Породичног закона.
11  Члан 48. Породичног закона.
12  Члан 49. Породични закон.
13  Члан 50–51. Породичног закона.
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Из ја ва о при зна њу де те та по пра ви лу се да је ма ти ча ру ко ји во ди ма-

тич ну књи гу ро ђе них за де те и о то ме се са ста вља за пи сник. У слу ча ју 

да је из ја ва да та ма ти ча ру ко ји ни је над ле жан, или пак пред ор га ном 

ста ра тељ ства, или пред су дом, ор ган пред ко јим је при зна то очин ство 

ду жан је да без од ла га ња за пи сник или ис пра ву ко ја са др жи при зна ње 

очин ства до ста ви ма ти ча ру ко ји во ди ма тич ну књи гу ро ђе них за де те. 

Ме ђу тим, из ја ва о при зна њу очин ства не мо же се да ти пре ко за кон ског 

за ступ ни ка или пу но моћ ни ка.14

Ма ти чар је ду жан да по при је му из ја ве о при зна њу очин ства по зо ве 

мај ку и де те, од но сно мај ку или де те или ста ра те ља де те та да у ро ку од 

30 да на да ју из ја ву о са гла сно сти са при зна њем очин ства. Уко ли ко је у 

при ја ви мај ке на ве ден му шка рац ко ји је ка сни је при знао очин ство, не ће 

се тра жи ти на кнад на са гла сност мај ке за при зна њем очин ства.15 

У слу ча ју да мај ка и де те, од но сно мај ка или де те или ста ра тељ де-

те та у пред ви ђе ном ро ку од 30 да на не да ју ни ка кву из ја ву или пак од-

би ју да ва ње са гла сно сти за при зна ње очин ства, ду жност је ма ти ча ра да 

по у чи му шкар ца ко ји је при знао очин ство о ње го вом пра ву да очин ство 

утвр ђу је суд ском од лу ком.16

Из ја ва о при зна њу очин ства и из ја ва о са гла сно сти не мо гу се опо-

зва ти. Уко ли ко ни су ис пу ње ни за кон ски усло ви да и из ја ва о при зна њу 

очин ства или из ја ва о са гла сно сти са при зна њем очин ства би ли пра во-

сна жни, сма тра ју се ни шта вим, а исте су обориве ако су да те под при-

ну дом или за блу дом.17

2.1.2. Утвр ђи ва ње спор ног очин ства суд ском од лу ком

Уко ли ко очин ство ни је утвр ђе но при зна њем, мо же би ти утвр ђе но 

пра во сна жном суд ском пре су дом. По сту пак за утвр ђи ва ње или оспо ра-

ва ње очин ства или по ни ште ње при зна ња очин ства (спор о очин ству) 

по кре ће се ту жбом.18

Пра во на утвр ђи ва ње очин ства има ју де те, мај ка и му шка рац ко ји 

твр ди да је отац де те та. Ту жбу ра ди утвр ђи ва ња очин ства мо же под не ти 

де те без об зи ра на рок, мај ка у ро ку од го ди ну да на од да на са зна ња да 

му шка рац ко га сма тра оцем де те та ни је при знао очин ство, а нај ка сни је 

14  Члан 305. Породичног закона.
15  Члан 306. Породичног закона.
16  Члан 307. Породичног закона.
17  Члан 52.-54. Породични закон.
18  Члан 248. Породичног закона.
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у ро ку од де сет го ди на од ро ђе ња де те та. Ту жбу та ко ђе мо же под не ти 

му шка рац ко ји твр ди да је отац де те та уко ли ко се са ње го вим при зна њем 

очин ства ни су са гла си ли мај ка, од но сно де те, од но сно ор ган ста ра те де-

те та и то у ро ку од го ди ну да на од са зна ња, а нај ка сни је у ро ку од 10 

го ди на од ро ђе ња де те та, му шка рац ко ји твр ди да је отац де те та, оспо-

ра ва ју ћи брач но или при зна то ван брач но очин ство, под усло вом да 

истом ту жбом тра жи и утвр ђи ва ње соп стве ног очин ства.19

У слу ча ју ви ше су ло жни ка, мај ка има пра во да по окон ча њу јед ног 

по ступ ка ко јим је од би јен зах тев, по кре не ту жбу за утвр ђи ва ње ван брач-

ног очин ства про тив дру гих осо ба са ко ји ма је има ла пол не од но се у 

пе ри о ду за че ћа де те та.

3. Оспо ра ва ње спор ног очин ства и ма те рин ства

Оспо ра ва ње очин ства од но си се са мо на очин ство утвр ђе но при зна-

њем. По ро дич ни за кон не до пу шта оспо ра ва ње очин ства утвр ђе ног пра-

во сна жном суд ском пре су дом, ни ти оспо ра ва ње очин ства оним ли ци ма 

ко ја су се са гла си ла са при зна њем очин ства. Та ко ђе ни је до пу ште но 

оспо ра ва ње очин ства по сле усво је ња или смр ти де те та.

Пра во на оспо ра ва ње ма те рин ства има ју де те, же на ко ја је упи са на 

у ма тич ну књи гу као мај ка де те та, же на ко ја твр ди да је мај ка де те та ако 

истом ту жбом тра жи и утвр ђи ва ње свог ма те рин ства, и му шка рац ко ји 

се у сми слу за ко на сма тра оцем де те та.

Пра во на оспо ра ва ње очин ства има ју де те, мај ка и му шка рац ко ји 

твр ди да је отац де те та са мо уко ли ко истом ту жбом тра жи и утвр ђи ва ње 

свог очин ства.20

Ту жбу ра ди оспо ра ва ња очин ства мо же под не ти де те, без об зи ра на 

рок. Ка да из ме ђу де те та и ро ди те ља ко ји по за ко ну за сту па де те по сто је 

су прот ни ин те ре си, де те ко је је на вр ши ло 10. го ди ну жи во та и ко је је 

спо соб но за ра су ђи ва ње мо же са мо, од но сно пре ко не ког дру гог ли ца или 

уста но ве, да за тра жи од ор га на ста ра тељ ства да му по ста ви ко ли зиј ског 

ста ра те ља, а од су да да му по ста ви при вре ме ног за ступ ни ка због по сто-

ја ња су прот них ин те ре са из ме ђу ње га и ње го вог за кон ског за ступ ни ка.21

Уко ли ко из ме ђу ро ди те ља ко ји за сту па де те по за ко ну не ма су прот-

них ин те ре са, тај ро ди тељ ће за сту па ти де те у овој пар ни ци. Уко ли ко 

де те ни је под ро ди тељ ским ста ра њем или ка да је де те ли ше но по слов не 

19  Члан 251. Породични закон.
20  Члан 56. Породичног закона.
21  Члан 265. Породичног закона.
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спо соб но сти, ту жбу под но си ста ра тељ са одо бре њем ор га на ста ра тељ-

ства.22

Мај ка има пра во на ту жбу за оспо ра ва ње очин ства дру гом му шкар цу 

ко ји је при знао ван брач но очин ство, али без ње не са гла сно сти са тим 

при зна њем, са ко јим су се са гла си ли де те или ста ра тељ де те та, у ро ку од 

го ди ну да на од са зна ња да му шка рац ко ји је при знао очин ство ни је отац 

де те та, а нај ка сни је у ро ку од 10 го ди на од ро ђе ња де те та.23

Ту жбу за оспо ра ва ње очин ства дру гом му шкар цу ко ји је де те при-

знао за сво је мо же под не ти му шка рац ко ји твр ди да је отац де те та, под 

усло вом да истом ту жбом тра жи утвр ђи ва ње соп стве ног очин ства. Ту жба 

се под но си у ро ку од го ди ну да на од да на са зна ња да је он отац де те та, 

а нај ка сни је у ро ку од 10 го ди на од ро ђе ња де те та.

Ту жбу ра ди по ни ште ња при зна ња очин ства, као и из ја ве о са гла сно-

сти са при зна њем очин ства мо гу под не ти ли ца ко ја су да ла из ја ву, ли ца 

ко ја има ју прав ни ин те рес да из ја ва бу де по ни ште на и јав ни ту жи лац.

Уко ли ко је ли це да ло из ја ву о при зна њу очин ства или са гла сност са 

при зна њем очин ства под при ну дом или у за блу ди, мо же под не ти ту жбу 

за по ни ште ње из ја ве у ро ку од го ди ну да на од да на пре стан ка при ну де 

или од да на кад је за блу да уоче на.24

4. По сту пак у ма тер ни тет ским и па тер ни тет ским спо ро ви ма

Пар ни це у ма тер ни тет ским и па тер ни тет ским спо ро ви ма по кре ћу 

се ис кљу чи во ту жбом. За ове спо ро ве су ствар но над ле жни су до ви оп ште 

над ле жно сти. У пр вом сте пе ну спо ро ве су де основ ни су до ви, а у дру гом 

сте пе ну ви ши су до ви. Ме сно над ле жан суд је суд на чи јем под руч ју ту-

же ни има пре би ва ли ште или бо ра ви ште. Ме ђу тим, де те мо же под не ти 

ту жбу би ло пред су дом оп ште ме сне над ле жно сти, би ло пред су дом на 

чи јем под руч ју оно има пре би ва ли ште, од но сно бо ра ви ште.25 

Над ле жност у спо ро ви ма ра ди утвр ђи ва ња или оспо ра ва ња ма те-

рин ства и очин ства од ре ђе на је у пр вом сте пе ну за суд ско ве ће са ста-

вље но од јед ног су ди је и двој це су ди је по рот ни ка, а у дру гом сте пе ну за 

ве ће од тро ји це су ди ја.26

22  Члан 254. ст. 3 Породичног закона.
23  Члан 252. Породичног закона.
24  Члан 253. Породичног закона.
25  Члан 49. Закона о парничном поступку.
26  Члан 203. Породичног закона.



Чланци 135

По сту пак у ма тер ни тет ским и па тер ни тет ским спо ро ви ма по не ким 

сво јим осо бе но сти ма се раз ли ку је од пра ви ла оп штег пар нич ног по-

ступ ка. На и ме су ди је у по ступ ци ма ве за ним за по ро дич не од но се, па и 

у спо ро ви ма о ма те рин ству и очин ству, мо ра ју сте ћи по себ на зна ња из 

обла сти пра ва де те та, а су ди је по рот ни ци тре ба да бу ду би ра ни из ре до ва 

струч них ли ца ко ја има ју ис ку ства у ра ду са де цом и мла ди ма.

Сва ки по сту пак у ве зи са по ро дич ним од но си ма је хи тан, што под ра-

зу ме ва да се ту жба не до ста вља ту же ном на од го вор, да се по сту пак, по 

пра ви лу, спро во ди на нај ви ше два ро чи шта, да се пр во ро чи ште мо ра 

за ка за ти у ро ку од 15 да на од да на ка да су ту жба или пред лог при мље ни 

у суд. Дру го сте пе ни суд је ду жан да од лу ку до не се у ро ку од 30 да на од 

да на ка да му је до ста вље на жал ба. У овим спо ро ви ма јав ност је ис кљу-

че на, а знат но је про ши ре на при ме на ис тра жног на че ла (суд мо же утвр-

ђи ва ти чи ње ни це и ка да оне ни су спор не ме ђу стран ка ма) и огра ни че на 

при ме на на че ла дис по зи ци је (суд мо же са мо стал но ис тра жи ва ти чи ње-

ни це ко је стран ке ни су из не ле). Та ко ђе, о на кна ди тро шко ва по ступ ка суд 

од лу чу је по сло бод ној оце ни, во де ћи ра чу на о раз ло зи ма пра вич но сти.27

У спо ро ви ма ра ди утвр ђи ва ња или оспо ра ва ња ма те рин ства, од но-

сно очин ства, не мо же се из ре ћи пре су да због про пу шта ња ни ти пре су да 

на осно ву при зна ња или од ри ца ња, а стран ке не мо гу да за кљу че суд ско 

по рав на ње.28

Уко ли ко ту жбу под но си пу но моћ ник стран ке, пу но моћ је мо ра би ти 

ове ре но и из да то са мо ра ди за сту па ња у овом спо ру, а тре ба да са др жи 

на во де у по гле ду вр сте ту жбе и осно ва за по ди за ње ту жбе.29 Суд је ду жан 

да пре су дом у спо ру о ма те рин ству и очин ству од лу чу је и о вр ше њу ро-

ди тељ ског пра ва, а мо же од лу чи ва ти и о пот пу ном или де ли мич ном 

ли ше њу ро ди тељ ског пра ва или ме ра ма за шти те од на си ља у по ро ди ци.30

У спо ру о ма те рин ству и очин ству пра во на ту жбу не пре ла зи на на-

след ни ке. Ме ђу тим, на след ни ци ту жи о ца мо гу на ста ви ти већ за по че ти 

по сту пак за утвр ђи ва ње или оспо ра ва ње ма те рин ства или очин ства или 

ра ди по ни ште ња при зна ња очин ства. Ту жбу мо же под не ти и ста ра тељ 

ма ло лет ног или по слов но не спо соб ног ту жи о ца уз прет ход ну са гла сност 

ор га на ста ра тељ ства.31

27  Члан 204.-207. Породичног закона.
28  Члан 258. Породичног закона.
29  Члан 257. Породичног закона.
30  Члан 260. Породичног закона.
31  Члан 254. Породичног закона.
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У слу ча ју смр ти ту же ног у спо ру о ма те рин ству и очин ству, ту жба се 

под но си про тив њи хо вих на след ни ка, а у слу ча ју да ту же ни не ма на след-

ни ке, ту жба се под но си про тив Ре пу бли ке Ср би је као на след ни ка.32 

Уко ли ко у то ку овог спо ра на сту пи смрт ту жи о ца или ту же ног, пр-

во сте пе ни суд ће ре ше њем утвр ди ти да се по сту пак об у ста вља, не оспо-

ра ва ју ћи пра во на след ни ка да на ста ве већ за по че ти по сту пак.33

Стран ке у спо ру ра ди по ни ште ња при зна ња очин ства или ма те рин-

ства су ли це ко је је да ло из ја ву о при зна њу очин ства или ма те рин ства, 

ли це ко је је да ло из ја ву о са гла сно сти са при зна њем очин ства, као и ли це 

ко је има прав ни ин те рес да из ја ва бу де по ни ште на са мо ако се ра ди о 

усло ви ма за ни шта вост при зна ња (ну жни и је дин стве ни су пар ни ча ри).34 

5. До ка зи ва ње спор ног ма те рин ства и очин ства

За до ка зи ва ње спор ног ма те рин ства и очин ства над ле жан је је ди но 

суд, а ве шта че ње је је дан од до ка за ко је у том прав цу спро во ди суд. Суд-

ска прак са по ка зу је да до ка зи ва ње очин ства и ма те рин ства ре ша ва на 

осно ву суд ске прет по став ке и ве шта че ња. Ко ри сте ћи се ре зул та ти ма ве-

шта че ња, ка да је то нео п ход но при из во ђе њу до ка за, суд од ве шта ка 

зах те ва да му на осно ву на ла за утвр ђе ног пре гле ди ма и ана ли за ма да 

ми шље ње о то ме да ли се на вод ни отац ис кљу чу је као при род ни отац 

де те та или код не ис кљу чи ва ња, да утвр ди сте пен ве ро ват но ће очин ства. 

На и ме, до са да шњим се ме то да ма у ве шта че њу не до ка зу је да је не ки 

му шка рац би о ло шки отац де те та, већ је су шти на ве шта че ња упра во мо-

гућ ност ис кљу че ња од ре ђе ног му шкар ца од очин ства.

5.1. При ме на прав не прет по став ке о нај ду жој и 

нај кра ћој труд но ћи

Пре ма на ве де ној прет по став ци, оцем де те та се сма тра му шка рац 

ко ји је са мај ком де те та имао сек су ал не од но се у кри тич но вре ме за че ћа 

де те та у вре мен ском раз до бљу из ме ђу 300 и 180 да на пре ро ђе ња де те та. 

Ова прав на прет по став ка о нај ду жој и нај кра ћој труд но ћи ни је по ро дич-

но прав ним нор ма ма по себ но про пи са на, али се у прак си мо же упо тре-

би ти као и сва ко дру го до ка зно сред ство. Ме ђу тим, при ме на ове прав не 

прет по став ке ни је до вољ но по у зда но до ка зно сред ство јер се оцем де те та 

мо же сма тра ти сва ки му шка рац ко ји је са мај ком имао пол ни од нос у 

32  Члан 255. Породичног закона.
33  Члан 260. Породичног закона.
34  Члан 256. ст. 5. Породичног закона.
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вре ме за че ћа де те та. Су шти на је да се утвр ди да је упра во ту же ни му-

шка рац оства рио пол ни од нос са мај ком де те та у вре ме ка да је мо гло 

до ћи до оплод ње.

5.2. Од ре ђи ва ње вре ме на за че ћа

Пре ма Не ге ло вој фор му ли, тра ја ње труд но ће се ме ри од пр вог да на 

мај чи не по след ње мен стру а ци је та ко што се том да ту му до да 7 да на, 

по том оду зме 3 ме се ца и та ко до би је тер мин оче ки ва ног по ро ђа ја. Од-

ре ђи ва ње вре ме на за че ћа те ме љи се на чи ње ни ци да се вре ме ро ђе ња 

де те та мо ра по кла па ти са ста њем до не се но сти но во ро ђен че та. На и ме, 

пре ма те жи ни и ду жи ни но во ро ђен че та, као и пре ма из гле ду по је ди них 

де та ља на ње го вом те лу (ду жи на нок ти ју, раз ви је ност хр ска ви це но са и 

ушне шкољ ке, ста ња пол них ор га на, ве ли чи не је згра око шта ва ња у пет-

ној ко сти и до њем окрај ку бут не ко сти, из ра же но сти ла ну го дла чи ца, 

при су ство си ра стог ма за на ко жи и др.) мо же се са зна чај ном тач но шћу 

од ре ди ти вре ме за че ћа.

5.3. До ка зи ва ње оплод не не спо соб но сти му шкар ца

Од но си се на по сто ја ње ана том ско-функ ци о нал них про ме на или бо-

ле сти у ства ра њу пол них ће ли ја (спер ма то зо и да), што пред ста вља 

оплод ну не спо соб ност му шка ра ца, или на не мо гућ ност оба вља ња пол ног 

од но са, што пред ста вља об љуб ну не спо соб ност му шкар ца. Ова вр ста ве-

шта че ња се у прак си мо же упо тре би ти са мо из у зет но, као до пу на дру гим 

ме то да ма, с об зи ром да је по треб но до ка зи ва ти оплод ну или об љуб ну 

не спо соб ност му шкар ца ре тро град но на кон ро ђе ња де те та.

5.4. Хе мо ге нет ско до ка зи ва ње очин ства 

(ис пи ти ва ње крв них гру па и фак то ра)

Осно ва овог на чи на ве шта че ња те ме љи се на чи ње ни ци да де те на-

сле ђу је по ло ви ну ге нет ских осо би на од мај ке, а дру гу по ло ви ну од оца. 

У до ка зи ва њу очин ства да нас се при ме њу ју сле де ћи хо мо ге нет ски мар-

ке ри:

–  ан ти ге ни на ери тро цит ној ме мраб ни (АBО, Rh, МNСс, Кеll, Кiid, P 

итд.)

–  ери тро цит ни ен зи ми и про те ни пла зме (аде но син-де а ми на за, ки се ла-

фос фа та за итд.)

–  ан ти ге ни на мем бра ни ле у ко ци та и дру гих ће ли ја (HLА)

Сход но мен де ло вим за ко ни ма о на сле ђи ва њу ге нет ских мар ке ра 

крви, на вод ни отац мо же би ти ис кљу чен на осно ву сле де ћих прин ци па:
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–  ка да се ге нет ски про дукт по ја ви код де те та, а од су тан је код мај ке и 

на вод ног оца (нпр. мај ка и на вод ни отац О, а де те А)

–  ка да је на вод ни отац хо мо зи гот за ге не чи ји се про дук ти не по ја вљу ју 

код де те та (нпр. у Рх си сте му на вод но отац CC а де те cc)

–  ка да је на вод ни отац хе те ро зи гот за две ген ске але ле, чи ји се про дук ти 

не по ја вљу ју код де те та (нпр. На вод ни отац AB а де те О)

У слу ча је ви ма ка да се очин ство не ис кљу чу је из ра чу на ва се ве ро ват-

но ћа очин ства. Нај за сту пље ни ја је Es sen-Mol ler-ова ме то да ко ја се за-

сни ва на јед но став ном прин ци пу: што су ре ђа обе леж ја за сту пље на исто-

вре ме но у крв но-груп ној фор му ли на вод ног оца и де те та, то је ве ћа 

шан са да је он и пра ви отац де те та. Утвр ђе ним про цен ти ма ве ро ват но ће 

очин ства од го ва ра стан дар ди зо ва на вер бал на ин тер пре та ци ја, нпр. Ве-

ро ват но ћа очин ства (w) од 99,99–99,75% ин тер пре ти ра се као очин ство 

прак тич но до ка за но; w=50% – ни по зи тив но ни не га тив но ука зи ва ње на 

очин ство; w=10,00–5,50% – очин ство ни је ве ро ват но; w=0,20–0,10% – 

очин ство прак тич но ис кљу че но.35 

5.5. Ан тро по мор фо ло шко до ка зи ва ње очин ства

Ан тро по мор фо ло шко до ка зи ва ње очин ства на ла зи свој те мељ у ком-

плек сној ана ли зи ва жних мор фо ло шких осо би на у ко ји ма се де те раз-

ли ку је од мај ке, а исто вре ме но сли чи оцу. При овом ве шта че њу опи су ју 

се те ле сне ка рак те ри сти ке (фор ма ло ба ње, фор ма ли ца an fas, ли ни ја 

че ло-врх но са-бра да, ли ни ја че ло-бра да, бра да, из глед ушне ре си це, на-

бо ра на кап ци ма ока, бо ја ду жи це, из глед пр сти ју на но га ма и ру ка ма, 

бо ја и ква ли тет ко се, ка рак те ри стич ни мла де жи, ано ма ли је у раз во ју као 

што су ви шак пр сти ју или спо је ни пр сти и др.), вр ше се ме ре ња ин стру-

мен ти ма (те ле сна ви си на, ду жи на и ши ри на гла ве, обим гла ве, ви си на и 

ши ри на че ла, но са и ушне шкољ ке, мор фо ло шка ви си на ли ца, ра спон 

ши ри не ја го ди ца, ши ри на до њо ви лич них угло ва итд.), а на осно ву до би-

је них ме ра пре ра чу на ва њем се утвр ђу ју ан тро по мор фо ло шки ин дек си. 

Ана ли зом до би је них па ра ме та ра утвр ђу је се број изо ло ва них по ду дар-

них те ле сних осо би на и ин дек са из ме ђу на вод ног оца и де те та, то јест 

оних ан тро по мор фо ло шких обе леж ја у ко ји ма се де те исто вре ме но раз-

ли ку је од мај ке тзв. Изо ло ва на слич ност на вод ног оца и де те та, као и 

број укуп но по ду дар них ан тро по мор фо ло шких осо би на и ин дек са из-

ме ђу на вод ног оца и де те та, укљу чу ју ћи и оне где исто вре ме но по сто ји 

слич ност и са мај ком тзв. укуп на слич ност на вод ног оца и де те та.36

35 Оташевић В.: Судска медицина, Медицински факултет у Нишу, Просвета, 297–304.
36 Илић Г.: Судско-медицински аспекти идентификације очинства, Магистарски 

рад, Медицински факултет, Ниш, 1994. година.
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5.6. До ка зи ва ње очин ства ана ли зом ДНК ка рак те ри сти ка

Вред ност до са да шњих ме то да у до ка зи ва њу очин ства знат но је сма-

ње на уво ђе њем ана ли зе ДНК оти ска. За хва љу ју ћи раз во ју ДНК тех но ло-

ги је учи њен је ква ли та ти ван на пре дак у па тер ни тет ским пар ни ца ма, 

за то сто ДНК ме то да омо гу ћу је ди рек тан увид у са му на след ну струк-

ту ру, до ка зу ју ћи та ко су пер и ор ност у од но су на ра ни је ко ри шће ње ме-

то де крв но-груп них и ан тро по ме триј ских ана ли за. ДНК је мо ле кул на-

след ног ма те ри ја ла, од но сно но си лац ге нет ских ин фор ма ци ја ко је 

од ре ђу ју ин ди ви ду ал не људ ске ка рак те ри сти ке. Због ра зно вр сног рас по-

ре да ко јим су по ре ђа не ба зе у ДНК на ста је од ре ђе на се квен ци ја ко ја 

озна ча ва ге нет ску ин фор ма ци ју. При то ме се на по је ди не ба зе мо же 

гле да ти као да је реч о сло ви ма абе це де ко ја у ме ђу соб ном рас по ре ду на 

мо ле ку лу ДНК сла жу ре чи. Сва ка три ну кле о ти да, од но сно њи хо ве ба зе, 

гра де јед ну реч (три плет или ко дон) ко ји се пре во ди при син те зи про те-

и на у спе ци фи чан ре до след ами но ки се ли на. Бу ду ћи да сва ки чо век на-

сле ђу је основ не би о ло шке ка рак те ри сти ке од сво јих ро ди те ља, ком би-

но ва њем пре ма Мен де ло вим пра ви ли ма, сва ки фраг мент ДНК оти са ка 

ко ји ни је на сле ђен од мај ке мо же је ди но по ти ца ти од ствар ног би о ло-

шког оца де те та. Вред ност ДНК ана ли зе је у то ме што омо гу ћу је прак-

тич но до ка зи ва ње осо бе ко јој при па да од ре ђе ни би о ло шки траг. Упра во 

због на ве де ног, у па тер ни тет ским пар ни ца ма је мо гу ће не са мо сва ку 

осо бу ко ја ни је би о ло шки отац ис кљу чи ти из очин ства, не го и за од ре-

ђе ног му шкар ца, прак тич но утвр ди ти да је би о ло шки отац. Као ма те ри-

јал за ис пи ти ва ње по пра ви лу, ко ри сти се узо рак кр ви и/или брис слу зо-

ко же усне ду пље. Ако за ана ли зу ни су до ступ ни на ве де ни узор ци (нпр. 

у слу ча ју утвр ђи ва ња срод ства на кон смр ти) мо же се узе ти би ло ко ји 

дру ги би о ло шки узо рак (кост, зуб, ми шић, ко са). Пре ма ме ђу на род ним 

пре по ру ка ма под пој мом „прак тич но до ка за ног” очин ства под ра зу ме ва 

се ве ро ват но ћа очин ства ис пи ти ва не осо бе из над 99,99%.37 Стран ке се 

сва ком од на ве де них ме то да ве шта че ња под вр га ва ју до бро вољ но. То зна-

чи да осо ба ко ја уче ству је у по ступ ку ни је оба ве зна да се под врг не на ве-

де ним ис пи ти ва њи ма, чак ни он да ка да је по сту пак без о па сан по жи вот 

и здра вље. Од би ја ње стра на ка да се под врг ну ве шта че њу, суд це ни сло-

бод но и у ве зи са оста лим до ка зи ма и на осно ву ре зул та та це ло куп ног 

по ступ ка.

37  Зечевић Д. и сар. – Судска медицина и деонтологија, 4. Обновљено и допуњено 

издање, Медицинска наклада Загреб, 2004, 297–304.
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Sum mary

In any le gal system ori gin of a le gi ti ma te child of the fat her shall not be de ter mi ned in 
each ca se, but the con cre te is as su med to be the fat her of a le gi ti ma te child, hus band 
of the mot her of the child who was with her, was mar ried at the ti me of con cep tion or 
birth of the child. This as sump tion in clu de the da te bi o lo gi cal and le gal si de of the qu-
e sti on of ori gin of the child’s fat her, with the po int of bi o lo gi cal pa ter nity is not as 
ob vi o us as can be seen mot her hood, gi ven that the con cep tion of the child as op po sed 
to preg nancy and child birth is not a fact that is ob vi o us. On the ot her hand, in most 
ca ses in li fe, the le gal pre sump tion of fat her hood hus band the child’s mot her will be 
con fir med by the fact his bi o lo gi cal pa ter nity. But if the le gal pre sump tion of fat her-
hood hus band the child’s mot her do es not co in ci de with the bi o lo gi cal fact of con cep-
tion of the child she co uld bring down her pro ve un truth. This prac ti cally me ans that 
it is per mis si ble to pro ve that the hus band of the mot her of the child is not his na tu ral 
father. Unlike ma ri tal pa ter nity il le gi ti ma te pa ter nity is de ter mi ned in each ca se to one 
of two pos si ble ways of le gal re cog ni tion or ju di cial de ci sion. Ca se law shows that the 
pa ter nity sol ved ba sed on le gal re qu i re ments and fo ren sic me di ci ne.
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ЈЕД НА КА ЗА РА ДА ЖЕ НА И МУ ШКА РА ЦА ЗА ИСТИ РАД 

ИЛИ РАД ИСТЕ ВРЕД НО СТИ У СВЕ ТЛУ ЗА КО НА О РА ДУ

Сажетак

Овај рад има за пред мет јед на ку за ра ду же на и му шка ра ца за исти рад или рад исте 
вред но сти ко ји оства ру ју код по сло дав ца. Аутор је сво је иде је при кло нио ста ву да 
је де ло твор на при ме на прин ци па јед на ке за ра де за исти рад или рад исте вред но сти 
ко ји му шкар ци и же не оства ру ју код по сло дав ца ин хе рент на су зби ја њу дис кри ми-
на ци је на осно ву по ла у сфе ри ра да. Циљ ра да је да се де фи ни шу кључ ни пој мо ви 
и ука же на за шти ту ко ју за по сле ни ужи ва ју у слу ча ју дис кри ми на ци је у обла сти 
пла ћа ња ра да. 

Кључ не ре чи: за ра да, дру га при ма ња, исти рад, рад исте вред но сти, дис кри ми на ци ја 
у обла сти пла ћа ња ра да

1. Увод не на по ме не 

По угле ду на по твр ђе не ме ђу на род не ак те ко ји га ран ту ју јед на ко 

на гра ђи ва ње за рад јед на ке (исте) вред но сти, у За ко ну о ра ду1 по ста-

вљен је прин цип јед на ке за ра де за исти рад или рад исте вред но сти ко ји 

за по сле ни оства ру ју код по сло дав ца (у да љем тек сту: прин цип јед на ке 

за ра де). То ука зу је да су при ли ком до но ше ња овог за ко на фраг мен тар но 

ува же ни по твр ђе ни ме ђу на род ни ак ти, чи ме се ства ра при вид на прет ка 

и уса гла ше но сти са њи ма, а у ства ри озбиљ но на ру ша ва њи хов ефе кат. 

Ука зу је и на ана хро ност га ран ту је јед на ке за ра де. Јед на ка за ра да га ран-

ту је се и за исти рад, иако је кон цепт истог ра да про гла шен за ста ре лим 

на кон Дру гог свет ског ра да, бу ду ћи да ма ли број му шка ра ца и же на, 

услед хо ри зон тал не про фе си о нал не се гре га ци је, оба вља рад ко ји се сма-

1  Закон о раду (Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09).

UDK:  331.2:305-055.1/.2(497.11)

Др Дра га на Ра до ва но вић
При вред на ака де ми ја, Но ви Сад
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тра истим.2 За кон о ра ду до нео је и по зи тив не но ви не де фи ни шу ћи рад 

исте вред но сти и пред ви ђа ју ћи по сле ди це на ру ша ва ња прин ци па јед-

на ке за ра де. 

Прин цип јед на ке за ра де по твр ђу је став да су же не и му шкар ци, људ-

ска би ћа ко ја се ра ђа ју сло бод на и јед на ка у до сто јан ству и пра ви ма, 

вред на јед на ког тре ти ра ња у обла сти пла ћа ња ра да, уко ли ко је рад ко ји 

оства ру ју код по сло дав ца исти или исте вред но сти. Тре ба ло би га ши ре 

ту ма чи ти та ко да по кри ва и дру га при ма ња по осно ву рад ног од но са, 

бу ду ћи да и та при ма ња мо ра ју би ти не ди фе рен ци ра на пре ма по лу на 

осно ву чи ње ни це да их по сло да вац ис пла ћу је за по сле ном. Под ра зу ме ва 

да: раз ли чи ти еле мен ти при ма ња из рад ног од но са мо ра ју би ти уста но-

вље ни пре ма иден тич ним стан дар ди ма за же не и му шкар це; ка те го ри је 

и кла си фи ка ци је за ни ма ња и кри те ри ју ми за на пре до ва ње мо ра ју би ти 

јед на ки за за по сле не оба по ла; ме то ди оце њи ва ња, за сно ва ни на објек-

тив ним и иден тич ним кри те ри ју ми ма, мо ра ју би ти фо ку си ра ни, пр вен-

стве но, на оба вље ни посao.3 Обез бе ђу је се, пре све га, за бра ном дис кри-

ми на ци је на на чин да за бра на дис кри ми на ци је до при но си оства ри ва њу 

јед на ко сти, али се ти ме не ис цр пљу је. Пу на јед на кост у обла сти пла ћа ња 

ра да је ши ра од фор мал но прав не јед на ко сти. 

При ме на прин ци па јед на ке за ра де има ви ше стру ки зна чај. За по сле-

ни ма омо гу ћа ва да оства ре про дук ти ван и за до во ља ва ју ћи рад ни век и 

бу ду за до вољ ни со бом и по слом ко ји оба вља ју. Раз ли ке у за ра ди во де 

ра зли ци у ста ро сним пен зи ја ма, та ко да дис кри ми на ци ја у обла сти пла-

ћа ња ра да ег зи сти ра и по пре стан ку рад ног од но са. По сло дав ци ма омо-

гу ћа ва да оства ре ве ћи про фит и бо љу по зи ци ју на тр жи шту. Ни су за не-

мар љи ви ни тро шко ви по во дом суд ских по сту па ка за за шти ту од 

дис кри ми на ци је ко је ће сно си ти, уко ли ко се до ка же по сто ја ње дис кри-

ми на ци је.4 

2. Де фи ни са ње пој мо ва

2.1. При ма ња из рад ног од но са

При ма ња из рад ног од но са им пли ци ра ју за ра ду и дру га при ма ња 

ко ја по сло да вац ис пла ћу је за по сле ном, ди рект но или ин ди рект но, у нов-

2  А. Петровић, Међународни стандарди рада, Ниш, 2009, стр. 228. 
3  Међународна организација рада, Смернице о радном законодавству, Женева, 

2001, стр. 321.
4  И. Грегуров, Једнака плаћа за једнак рад или рад једнаке вриједности, Загреб, 

2006, доступно на адреси: http://www.hrcak.srce.hr/5108, 21.10.2011., стр. 1104.
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цу или на ту ри, по осно ву рад ног од но са. Тер мин „ди рект но” озна ча ва 

при ма ња ко ја по сло да вац ис пла ћу је ди рект но за по сле ном, на при мер, 

при ма ња ко ја има ју ка рак тер основ не за ра де и за ра де за рад ни учи нак, 

а тер мин „ин ди рект но” при ма ња ко ја по сло да вац ис пла ћу је ин ди рект но 

за по сле ном, на при мер, кроз упла ту пре ми ја за до бро вољ но до дат но 

пен зиј ско оси гу ра ње. 5 Тер мин „у на ту ри” озна ча ва од ре ђе ну ко ли чи ну 

про из во да ко ју по сло да вац да је за по сле ном, уз за ра ду у нов цу, али и ис-

пла ту де ла за ра де у на ту ри у ви ду обез бе ђи ва ња сме шта ја и ис хра не, 

од но сно сме шта ја или ис хра не, ко ја се, пре ма чла ну 110 став 2 За ко на 

о ра ду, мо же уго во ри ти ка да се рад ни од нос за сни ва са кућ ним по моћ-

ним осо бљем. 

2.1.1. За ра да

За ра да пред ста вља при ма ње ко је по сло да вац ис пла ћу је за по сле ном 

за оства ре ни рад. У те о риј ском сми слу за ра да је би тан еле мент рад ног 

од но са, а у по зи тив но прав ном сми слу основ но пра во за по сле ног из рад-

ног од но са. Уго ва ра ње не на пла ти вог ра да не до во ди до за сни ва ња рад ног 

од но са, ни ти мо же би ти пред мет уго во ра о ра ду. У рад ном од но су се 

ни ка да не прет по ста вља бес плат ност, оне ро зност је ње го во основ но обе-

леж је.6 
За ра да мо же би ти од го ва ра ју ћа и ми ни мал на, а и од го ва ра ју ћа и 

ми ни мал на за ра да по кри ве на је прин ци пом јед на ке за ра де.

Од го ва ра ју ћа за ра да је за ра да ко ја је од го ва ра ју ћа ра ду ко ји за по-

сле ни оства ру ју код по сло дав ца. То про из ла зи из чи ње ни це да се сти че 

ра дом ко ји се раз ли ку је се пре ма по треб ној струч но сти, сло же но сти, 

од го вор но сти и дру гим кри те ри ју ми ма.7 Уко ли ко се ти кри те ри ју ми 

раз ли ку ју, раз ли ка у ви си ни за ра да же на и му шка ра ца је не ми нов на. 

Су шти на је да сва ко до би је оно ли ко ко ли ко за слу жу је, с об зи ром на рад 

ко ји оства ру је код по сло дав ца.8 

Од го ва ра ју ћа за ра да де фи ни са на је у нај ши рем сми слу ка ко би што 

ши ри ди ја па зон при ма ња из рад ног од но са био не ди фе рен ци ран пре ма 

по лу (прим. аут.). Пре ма чла ну 105 За ко на о ра ду, са сто ји се од: за ра де 

за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на ра ду; за ра де по осно ву до при но са 

по слов ном успе ху по сло дав ца; дру гих при ма ња по осно ву рад ног од-

но са, у скла ду са оп штим ак том и уго во ром о ра ду; из но са ко ји се из два-

5  А. Петровић, нав. дело, стр. 204.
6  И. Грегуров, нав. дело, стр. 1112.
7  З. Ивошевић, М. Ивошевић, Коментар Закона о раду, Београд, 2006., стр. 227.
8  Б. Шундерић, Право Међународне организације рада, Београд, 2001, стр. 173 и 174.
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ја ју по осно ву по ре за и до при но са, бу ду ћи да се об ра чу на ва и ис ка зу је у 

бру то из но су. Чла ном 106 пре ци зи ра се да за ра ду за оба вље ни рад и 

вре ме про ве де но на ра ду чи ни: основ на за ра да, за ра да за рад ни учи нак 

и уве ћа на за ра да. Основ на за ра да од ре ђу је се на осно ву усло ва, утвр ђе-

них пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, по-

треб них за рад на по сло ви ма за ко је је за по сле ни за кљу чио уго вор о ра ду 

(сте пен струч на спре ме, рад но ис ку ство, рад на спо соб ност, итд.) и вре-

ме на про ве де ног на ра ду (члан 107 став 1), а об ра чу на ва и ис пла ћу је на 

осно ву еле ме на та утвр ђе них оп штим ак том по сло дав ца (члан 107 став 

3). Уго во ром о ра ду мо же се утвр ди ти ве ћа основ на за ра да од оне ко ја 

би се од ре ди ла на осно ву тих еле ме на та (члан 107 члан 4), уко ли ко се 

при ли ком њи хо вог вред но ва ња ипак мо же на пра ви ти раз ли ка, а то омо-

гу ћа ва рад на спо соб ност и од го вор но сти.9 За ра да за рад ни учи нак, ва-

ри ја бил ни део за ра де за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на ра ду, до во ди 

се у ве зу са оства ре ним рад ним учин ком, ко ји се од ре ђу је на осно ву 

ква ли те та и оби ма оба вље ног по сла и од но са за по сле ног пре ма рад ним 

оба ве за ма (члан 107 став 2), а об ра чу на ва и ис ка зу је на осно ву еле ме-

на та утвр ђе них оп штим ак том по сло дав ца (члан 107 став 3). Уве ћа на 

за ра да ис пла ћу је се: за рад на дан пра зни ка ко ји је не рад ни дан – нај-

ма ње 110% од осно ви це; за рад но ћу и у сме на ма – нај ма ње 26% од 

осно ви це, уко ли ко та кав рад ни је вред но ван при ли ком утвр ђи ва ња 

основ не за ра де; за пре ко вре ме ни рад – нај ма ње 26% од осно ви це; за 

сва ку пу ну го ди ну ра да оства ре ну у рад ном од но су – нај ма ње 0,4% од 

осно ви це (члан 108 став 1). Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо гу се 

утвр ди ти дру ги слу ча је ви у ко ји ма се ис пла ћу је уве ћа на за ра да и про-

цен ти уве ћа ња за ра де у тим слу ча је ви ма (члан 108 став 3). За ра да по 

осно ву до при но са по слов ном успе ху по сло дав ца (на гра де, бо ну си и 

слич но) ве зу је за до при нос за по сле ног по слов ном успе ху по сло дав ца. 

Ис пла ћу је се тро ме сеч но, по лу го ди шње или го ди шње, за ви сно од то га 

ка да се вр ши об ра чун по сло ва ња по сло дав ца, обич но чла но ви ма упра ве 

пред у зе ћа, за по сле ни ма ко ји ра де на кључ ним рад ним ме сти ма, они ма 

ко ји су оства ри ли нат про сеч ни рад ни учи нак или да ли по се бан до при-

нос у ви ду тех нич ких уна пре ђе ња, уште да и слич но.10 

Ми ни мал на за ра да ис пла ћу је се ка да на сту пи по ре ме ћај у ра ду 

посло дав ца због че га он ни је у мо гућ но сти да за по сле ни ма ис пла ти од-

го ва ра ју ћу за ра ду, уко ли ко је ње на ис пла та уго во ре на.11 Еле мент је по-

9  З. Ивошевић, М. Ивошевић, нав. дело, стр. 234.
10  О. Милисављевић, Ж. Албинезе, Коментар Закона о раду са регистром појмова, 

Београд, 2005, стр. 13.
11  З. Ивошевић, М. Ивошевић, нав. дело, стр. 238. 
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ли ти ке чи ји је циљ бор ба про тив си ро ма штва и за до во ља ва ње егзи стен-

ци јал них по тре ба за по сле них и чла но ва њи хо вих по ро ди ца. 

2.1.2. Дру га при ма ња из рад ног од но са

Дру га при ма ња из рад ног од но са им пли ци ра ју при ма ња ко ја по сло-

да вац ис пла ћу је за по сле ном по осно ву рад ног од но са, иако је за ко но да-

вац не ка од тих при ма ња под вео под при ма ња ко ја се сти чу ра дом. По-

кри ве на су прин ци пом јед на ке за ра де у ши рем сми слу на осно ву 

чи ње ни це да их по сло да вац ис пла ћу је за по сле ном.

У дру га при ма ња ко ја чи не од го ва ра ју ћу за ра ду спа да ју сва при ма ња 

по осно ву рад ног од но са, осим оних ко ја За кон о ра ду ис кљу чу је (члан 

105 став 3). Им пли ци ра ју на кна ду за ра де, на кна ду за ис хра ну у то ку 

ра да и ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра. На кна да за ра де де таљ-

ни је је уре ђе на чла ном 114–117. Ис пла ћу је се ка да за по сле ни не ра ди, 

у за ко ном пред ви ђе ним слу ча је ви ма: на дан пра зни ка ко ји је не рад ни 

дан, за вре ме го ди шњег од мо ра, пла ће ног од су ства, вој не ве жбе и ода-

зи ва ња на по зив др жав ног ор га на, у скла ду са оп штим ак том и уго во ром 

о ра ду, нај ма ње у ви си ни про сеч не за ра де оства ре не у прет ход на три 

ме се ца; због при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на, нај ма ње 65%, 

од но сно 100% про сеч не за ра де оства ре не у прет ход на три ме се ца пре 

ме се ца у ко ме је на сту пи ла при вре ме на спре че ност за рад, за ви сно од 

то га да ли је про у зро ко ва на бо ле шћу и по вре дом ван ра да или про фе си-

о нал ном бо ле шћу и по вре дом на ра ду, нај ма ње у ви си ни ми ни мал не 

за ра де, осим ако је за ко ном дру га чи је од ре ђе но; за вре ме пре ки да ра да 

до ко га је до шло без кри ви це за по сле ног, нај ду же 45 да на у ка лен дар ској 

го ди ни, у ви си ни 60% про сеч не за ра де оства ре не у прет ход на три ме-

се ца, нај ма ње у ви си ни ми ни мал не за ра де; за вре ме пре ки да ра да до 

ко га је до шло на ред бом над ле жног др жав ног ор га на или над ле жног ор-

га на по сло дав ца због нео бе збе ђи ва ња без бед но сти и за шти те жи во та и 

здра вља на ра ду, ко ја је услов да љег оба вља ња ра да без угро жа ва ња жи-

во та и здра вља за по сле них и дру гих ли ца, и у дру гим слу ча је ви ма у 

скла ду са за ко ном у ви си ни утвр ђе ној оп штим ак том и уго во ром о ра ду. 

Дру га при ма ња ко је не чи не од го ва ра ју ћу за ра ду им пли ци ра ју: на-

док на ду тро шко ва (за до ла зак и од ла зак са ра да, у ви си ни це не пре во зне 

кар те у јав ном са о бра ћа ју, за вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту у зе-

мљи, за вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту у ино стран ству, нај ма ње у 

ви си ни утвр ђе ној по себ ним про пи си ма, за сме штај и ис хра ну за рад и 

бо ра вак на те ре ну, ако по сло да вац ни је за по сле ни ма обез бе дио сме штај 

и ис хра ну без на кна де) (члан 118 тач ка 1–4); дру га при ма ња ко ја је по-
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сло да вац ду жан ис пла ти ти за по сле ном (от прем ни на при од ла ску у пен-

зи ју, нај ма ње у ви си ни три про сеч не за ра де, и при пре стан ку рад ног 

од но са услед пре стан ка по тре бе за ра дом за по сле них, на док на да тро-

шко ва по греб них услу га у слу ча ју смр ти чла на уже по ро ди це, а чла но-

ви ма уже по ро ди це у слу ча ју смр ти за по сле ног, на док на да ште те због 

про фе си о нал не бо ле сти и по вре де на ра ду и због не за ко ни тог пре стан ка 

рад ног од но са) (члан 119 став 1); при ма ња ко ја по сло да вац мо же (а не 

мо ра) ис пла ти ти (по кло ни за Но ву го ди ну и Бо жић за де цу ста ро сти до 

15 го ди на за по сле них у вред но сти до нео по ре зи вог из но са пред ви ђе ног 

за ко ном ко јим се уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на, пре ми ја за до бро-

вољ но до дат но пен зиј ско оси гу ра ње, пре ми је за ко лек тив но оси гу ра ње 

за слу чај не зго де, те жих бо ле сти и хи рур шких ин тер вен ци ја) (члан 119 

став 2 и 5); при ма ња ко ја се мо гу пред ви де ти оп штим ак том, од но сно 

уго во ром о ра ду (ју би лар на на гра да и со ли дар на по моћ) (члан 120 тач-

ка 2–4). 

2.2. Исти рад и рад исте вред но сти

Исти рад пред ста вља „рад ко ји је иден ти чан или у ве ли кој ме ри сли-

чан. Не по сто ји раз ли ка у вр сти де лат но сти, про це су ра да, рад ној сре-

ди ни, сред стви ма ра да”. „Јед нак рад по сто ји ка да се исто вр сан про цес 

ра да од ви ја на раз ли чи тим рад ним ме сти ма”.12 Та кав рад оба вља ју, на 
при мер, стју ар ди и стју ар де се.

Рад исте вред но сти пре ва зи ла зи окви ре истог ра да. По кри ва „рад ко-

ји, спо ља по сма тра но, де лу је као раз ли чит, али је јед на ко вре дан као рад 

са ко јим се упо ре ђу је”.24 „Код та квог ра да утвр ђу је се, да ли по сто је, упр-

кос раз ли чи тој вр сти ра да, исти зах те ви рад ног ме ста пре ма рад ни ку и 

рад ни ци”.13 Упо ре ђу је се сте пен струч не спре ме, рад на спо соб ност, од го-

вор ност и фи зич ки и ин те лек ту ал ни рад. Због евен ту ал них те шко ћа, ко-

ри сно је вред но ва ње ра да. Иако ни је де фи ни са на, вред ност ра да од но си 

се на це ну ра да ра ди из ра чу на ва ња ње го ве про тив вред но сти у нов цу. 

Утвр ђу је се та ко што се сва ком зах те ву рад ног ме ста да је од ре ђе на вред-

ност. Ка ко би се вред но ва ње ра да спро ве ло на не ди скри ми на тор ски на-

чин, рад но прав на те о ри ја уста но ви ла је у ту свр ху сет пра ви ла: ну жно је 

вред но ва ти зах те ве рад ног ме ста, а не за по сле ног ко ји ра ди на том рад-

ном ме сту; ува жи ти зах те ве рад них ме ста на ко ји ма пре те жно ра де же не, 

а ко ји до та да ни су пре по зна ти, на при мер, ди за ње и но ше ње те ре та при 

12  И. Грегуров, нав. дело, стр. 1120.
13  А. Петровић, нав. дело, стр. 207.
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не го ва њу ста рих и не моћ них ли ца, од го вор ност у ра ду са де цом; кљу чан 

је де та љан опис рад них ме ста и са др жај по сло ва ко ји се на њи ма оба вља ју, 

а не на зи ви рад них ме ста (му шка рац и же на мо гу ра ди ти на рад ним ме-

сти ма са раз ли чи тим на зи ви ма, а оба вља ти рад исте вред но сти, или ра-

ди ти на рад ним ме сти ма са истим на зи вом, а не оба вља ти рад исте вред-

но сти, на при мер, му шка рац и же на, по за ни ма њу пси хо лог и пси хи ја тар, 

ко ји ра де на рад ном ме сту пси хо те ра пе у та не оба вља ју рад исте вред но-

сти, јер пси хи ја три мо гу про пи са ти и те ра пи ју ле ко ви ма).14 Тре ба и оне-

мо гу ћи ти сте ре о тип но ука лу пљи ва ње по сло ва, јер мо же ре зул ти ра ти пот-

це њи ва њем по сло ва ко је пре вас ход но оба вља ју же не или се су штин ски 

сма тра ју жен ским, и при ме ни ти објек тив не кри те ри ју ме ко ји не би тре-

ба ло пот це не зах те ве рад ног ме ста на ко ји ма пре те жно ра де же не.15

Усва ја ње кон цеп та ра да исте вред но сти под ра зу ме ва од ре ђи ва ње 

оби ма по ре ђе ња по сло ва са про мен љи вим са др жа јем. Пре ма За ко ну о 

ра ду, упо ре ђу је се рад ко ји же на и му шка рац оства ру ју код истог по сло-

дав ца, бу ду ћи да се јед на ка за ра да га ран ту је за исти рад или рад исте 

вред но сти ко ји за по сле ни оства ру ју код по сло дав ца.

2.3. Дис кри ми на ци ја у обла сти пла ћа ња ра да

2.3.1. По јам и об ли ци

Дис кри ми на ци ја у обла сти пла ћа ња ра да пред ста вља дис кри ми на-

ци ју у сфе ри рад них од но са. Шта ви ше, област пла ћа ња ра да јед на је од 

оних у ко ји ма је дис кри ми на ци ја у сфе ри ра да нај за сту пље ни ја. По сто ји 

ка да су же не и му шкар ци за по сле ни код истог по сло дав ца, а не при ма ју 

јед на ку за ра ду за исти рад или рад исте вред но сти, или не ма ју јед нак 

при ступ еле мен ти ма си сте ма на гра ђи ва ња ра да. Сва ки еле мент на гра-

ђи ва ња си сте ма на гра ђи ва ња ра да мо ра се по сма тра ти не за ви сно од дру-

гих и у сва ком од њих обез бе ди ти јед на кост на осно ву чи ње ни це да их 

по сло да вац ис пла ћу је за по сле ном. Осим то га, су до ви ма би ло би сло же-

ни је да утвр де да ли су при ма ња из рад ног од но са ко ја се упо ре ђу ју (не)

по вољ ни ја у це ли ни, не го да упо ре де по је ди не еле мен те тих при ма ња.16

Дис кри ми на ци ја у обла сти пла ћа ња ра да ја вља се или би се мо гла 

ја ви ти у два об ли ка. То су: не по сред на и по сред на дис кри ми на ци ја. 

14  ILO, Equal remunneration, General Survey of the Raporsts on the Equal Remunneration 

Convention (No 100) and Recomendation (No 90), Geneva, 1986, dostupno na: http:www.ilo.

ogr/.../general-surveys /.../ index. htm, par. 139–142.
15  Ibid.
16  А. Петровић, нав. дело, стр. 202.
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Не по сред на дис кри ми на ци ја по сто ји ка да се на му шкар це и же не 

при ме њу ју раз ли чи та пра ви ла при ли ком од ре ђи ва ња за ра да. На при-

мер, ка да по сло да вац упла ћу је пре ми је за здрав стве но оси гу ра ње са мо 

му шкар ци ма. Су штин ски је од ре ђу је узроч на ве за из ме ђу при ме не раз-

ли чи тих пра ви ла при ли ком од ре ђи ва ња за ра да и по ла, ко ји је утвр ђен 

за не до пу штен основ раз ли ко ва ња. Ви дљи ва је већ на пр ви по глед и рет-

ко се ја вља. Не по сто је објек тив ни раз ло зи ко ји у том слу ча ју мо гу 

оправ да ти раз ли ку ме ђу за ра да ма же на и му шка ра ца.17

По сред ну дис кри ми на ци ју ус по ста вља при ме на на из глед не у трал не 

од ред бе, кри те ри ју ма или прак се.18 Иако се при ме њу је на све за по сле не 

и не упу ћу је на не до пу штен основ раз ли ко ва ња, та од ред ба, кри те ри јум 

или прак са тре ти ра же не и му шкар це, ко ји се на ла зе у раз ли чи тим си-

ту а ци ја ма, као да те раз ли ке не по сто је и утвр ђу је усло ве за сти ца ње 

пра ва на при ма ња из рад ног од но са ко је за по сле ни јед ног по ла не мо гу 

ис пу ни ти или им је те же да то учи не у по ре ђе њу са за по сле ни ма су прот-

ног по ла.19 С тим у ве зи, не по сто ји те жња да се до ве де у пи та ње ње но 

по сто ја ње, јер она/он има дру штве но оправ да ње. Су шти на је у то ме да 

тре ба оце ни ти ути цај ње не/ње го ве на по је дин це оба по ла. Ка ко се пол 

скри вен том на из глед не у трал ном од ред бом, кри те ри ју мом или прак-

сом, по сред на дис кри ми на ци ја је суп тил ни ја и те же ју је уочи ти у од-

но су на ди рект ну.20

Кри те ри јум ко ји се ти че не пу ног рад ног вре ме на, рад ног ста жа и 

ге о граф ске и про фе си о нал не мо бил но сти мо гу ус по ста ви ти по сред ну 

дис кри ми на ци ју. За по сле ни ко ји ра де с не пу ним рад ним вре ме ном и 

они ко ји су за сно ва ли рад ни од нос на од ре ђе но вре ме (а то су у ве ћи ни 

слу ча је ва же не) са мим тим што ра де с не пу ним рад ним вре ме ном и на 

од ре ђе но вре ме, пре ма ми шље њу по сло дав ца, су сла би је ин те гри са не у 

рад ну сре ди ну, ма ње мо ти ви са не за рад и ма ње про дук тив не у од но су на 

за по сле не ко ји ра де с пу ним рад ним вре ме ном и на нео д ре ђе но вре ме. 

За то, од ре ђе на при ма ња из рад ног од но са мо гу им би ти ус кра ће на или 

до ступ на под те жим усло ви ма, на при мер, за ра да по осно ву до при но са 

по слов ном успе ху по сло дав ца. Има ју и скром ни је мо гућ но сти да се 

обра зу ју, оспо со бља ва ју и уса вр ша ва ју и, с тим у ве зи, на пре ду ју и оба-

вља ју бо ље пла ће не по сло ве. По сто ји ри зик да за по сле ни ма, ко ји ра де с 

не пу ним рад ним вре ме ном, уве ћа на за ра да по осно ву пре ко вре ме ног 

17  Ibid
18  Ibid
19  M. Sargenat, D. Lewis, Emplyment Law, Third Edition, Pearson Education, Harlow, 

2006, стр. 182.
20  И. Грегуров, нав. дело, стр. 1120.
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ра да бу де ус кра ће на или до ступ на под те жим усло ви ма, бу ду ћи да се 

ис пла ћу је за рад чи је је тра ја ње ду же од пу ног рад ног вре ме на.21 Што се 

ти че за по сле них ко ји су за кљу чи ли уго вор на ра ду на од ре ђе но вре ме, 

бу ду ћи да њи хов рад ни од нос тра је крат ко, су о ча ва ју се са те шко ћа ма 

да ис пу не усло ве за сти ца ње пра ва на при ма ња из рад ног од но са ко ји се 

ти чу ду жи не рад ног ста жа, на при мер, усло ве за сти ца ње пра ва на ју би-

лар ну на гра ду. По ло жај ове ка те го ри је за по сле них оте жа ва пер цеп ци ја 

по сло да ва ца да њи хо ве спо соб но сти сте че не ра дом на осно ву уго во ра о 

ра ду на од ре ђе но вре ме, за кљу че них по сле ду жих па у за, ни су исте као 

спо соб но сти за по сле них сте че не кон ти ну и ра ним ра дом на нео д ре ђе но 

вре ме.22

Уко ли ко се у да том слу ча ју утвр ди по сто ја ње дис кри ми на ци је у 

обла сти пла ћа ња ра да, тре ба је ели ми ни са ти из јед на ча ва њем „пре ма 

го ре”.23 

Мо гу ћи узро ци дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да су: зах те ви 

рад них ме ста на ко ји ма пре те жно ра де же не не вред ну ју се уоп ште или 

до вољ но (на тим рад ним ме сти ма оба вља ју се по сло ви ко ји при па да ју, 

пре ма сте ре о ти пи ма о по де ли по сло ва на му шке и жен ске, кућ ним по-

сло ви ма же не и, као та кви, ни су вред ни на гра ђи ва ња); дво стру ко и ви-

ше стру ко вред но ва ње кри те ри ју ма ко ји се пре кла па ју, на при мер, по-

себ но вред но ва ње од лу чи ва ња и од го вор но сти, иако је од го вор ност 

ин хе рент на од лу чи ва њу (од го вор ни ји по сло ви под ра зу ме ва ју до но ше ње 

зна чај ни јих од лу ка и обр ну то); ту ма че ње зах те ва рад них ме ста на дис-

кри ми на тор ски на чин, на при мер, ту ма че ње фи зич ког на по ра као оп те-

ре ће ње ми ши ћа при оба вља њу на ро чи то те шких по сло ва ко ји се сма-

тра ју ти пич но му шким, а не и као оп те ре ће ње ми ши ћа при оба вља њу 

по сло ва ко ји из и ску ју стал но ста ја ње ко је оба вља ју, на при мер, про да ва-

чи це и фри зер ке; при ме на не тран спа рент них и те шко про вер љи вих кри-

те ри ју ма.24 Ка ко је по ре кло тих узро ка от кри ве но у фак то ри ма ко ји се 

на ла зе уну тар и из ван тр жи шта ра да, нео п хо дан је све о бу хва тан при ступ 

у су зби ја њу дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да. Та кав при ступ им-

пли ци ра ин тер вен ци је ве за не за тр жи ште ра да, али и дру штве не, кул-

тур не, по ли тич ке ин тер вен ци је; ин тер вен ци је ве за не за тр жи ште ра да 

ефи ка сне су у су зби ја њу оних узро ка чи је је по ре кло от кри ве но у фак-

то ри ма ко ји се на ла зе уну тар тр жи шта ра да, а не и оних чи је је по ре кло 

21  ILO, Part time work, Geneva, 2009, доступно на адреси: htpp:www.ilo.org/travial/

info/fs/ WCMS_ 170717/ lang-en/index.htm, стр. 40. 
22  J. Pelisser, „Travial a duree limitee et droits des salaries”, Droit Social, 1/1983, стр. 19.
23  Међународна организација рада, нав. дело, стр. 323.
24  А. Петровић, нав. дело, стр. 199.
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от кри ве но у фак то ри ма ко ји се на ла зе из ван тр жи шта ра да. Упор но по-

сто ја ње дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да зах те ва пред у зи ма ње 

про ак тив ни јих ме ра ра ди схва та ња и при хва та ња прин ци па јед на ке за-

ра де, до но ше ње ко дек са по на ша ња, пла но ва за из јед на ча ва ње за ра да и 

упут ста ва за вред но ва ње зах те ва рад ног ме ста, али и ус по ста вља ње цен-

тра ли зо ва них ми ни мал них стан дар да, уску дис пер зи ју за ра да и тран спа-

рент ност струк ту ра за ра да.25

Узро ци раз ли ка у за ра да ма же на и му шка ра ца за ди ру ду бље од дис-

кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да. Раз ли ка у ква ли фи ка ци о ној струк-

ту ри же на и му шка ра ца (ни же, ма ње при ме ре но и ма ње про фе си о нал но 

ори јен ти са но обра зо ва ње и обу ка же на), де тер ми ни ше њи хо ве ре ал не 

мо гућ но сти за до би ја ње при сту па за по сле њу и раз ли чи тим за ни ма њи ма. 

Узро ци не јед на ких за ра да из раз су и про фе си о нал не се гре га ци је у сми-

слу да же не оба вља ју по сло ве ко ји су че сто ма ње вред но ва ни и ма ње 

пла ће ни, а њи хо во на пре до ва ње, услед та ко зва ног „ефек та ста кле ног 

пла фо на”, огра ни че но је на ма ње од го вор не, ма ње ис так ну те и ма ње 

пла ће не по ло жа је. Не јед на ке за ра де узро ку је и род ни дис ба ланс у по-

де ли по ро дич них од го вор но сти, јер же не, у скла ду са схва та њи ма о њи-

хо вој тра ди ци о нал ној уло зи у дру штву, сно се при мар ну од го вор ност у 

ис пу ња ва њу по ро дич них оба ве за, због че га на сто је да ра де с не пу ним 

рад ним вре ме ном, ни су спрем не да ра де пре ко вре ме но и но ћу и ге о-

граф ску и про фе си о нал ну мо бил ност.26 

2.3.2. Оправ да на раз ли ка за ра да же на и му шка ра ца

За кон о ра ду са др жи са мо јед ну оп шту од ред бу ко јом се од ре ђу је 

шта се не сма тра дис кри ми на ци јом, што зна чи да је су до ви ма27 и дру гим 

25  ILO, Equal remunneration, General Survey of the Raporsts on the Equal Remunneration 

Convention (No 100) and Recomendation (No 90), Geneva, 2001, dostupno na adresi: htpp:www.

ilo.ogr/.../general-surveys/.../index.htm, par. 49.
26  Ibid
27  Општински суд у Ужицу донео је пресуду 1.10.2006. године којом је усвојио 

захтев тужиља да се утврди апсолутна ништавост члана 2 став 3 акта о престанку радног 

односа којим је утврђена висина њихових отпремнима на коју су оствариле право због 

престанка потребе за њиховим радом. При одређивању отпремнина, тужено предузеће 

„Импал Севојно – Ваљаоница алуминијума” АД Севојно, применило је критеријум 

година радног стажа које су запосленом остале до стицања услова за одлазак у пензију, 

а не критеријум година радног стажа које је запослени провео у радном односу, 

руководећи се тиме да су за мушкарце прописани строжији услови за одлазак у старосну 

пензију. Како услове за стицање пензије прописује закон, чињеница да жене раније 

одлазе у старосну пензију не даје овлашћење послодавцу да њихов радни стаж вреднује 

мање од радног стажа мушкараца. Како је апсолутна ништавост разлог да спорни акт не 
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ор га ни ма ко ји се ба ве су зби ја њем дис кри ми на ци је28 оста вље на мо гућ ност 
да де фи ни шу оправ да ну раз ли ку у за ра да ма же на и му шка ра ца. У то ме им 
мо же по мо ћи бо га та прак са Европ ског су да прав де.29 

Ге не рал но по сма тра но, раз ли ке у за ра да ма же на и му шка ра ца су 

оправ да не уко ли ко су узро ко ва не раз ли ка ма у обра зо ва њу, рад ном ис-

ку ству, ква ли те том ра да, ефи ка сно шћу, итд. Му шка рац, ко ји ра ди уме-

сто же не ко ја ко ри сти по ро диљ ско од су ство и од су ство ра ди (по себ не) 

не ге де те та, мо же оства ри ти ни жу за ра ду у од но су на за ра ду ко ју би она 

производи правно дејство, суд није посебно ценио наводе да су поједине тужиље биле у 

заблуди приликом потписивања споразума о престанку радног односа. Таквим 

поступањем туженог тужиље су претрпеле материјалну штету, а висина штете једнака је 

разлици између новчане накнаде коју је примила појединачно свака тужиља и новчане 

накнаде коју је за исте године стажа примио мушкарац. Ј. Зорић, Н. Дичић, Н. Петковић, 

Радна права жена у Србији, Београд, 2006, стр. 32–36.
28  Поступајући по представци Д. Д. против привредног друштва О. (дел. бр. 

568/2011 од 13.05.2011. године), Повереник за заштиту равноправности утврдио је да 

привредно друштво О. нема обавезу да Д. Д. обезбеди новогодишњи бонус, а њеном 

детету пакетић за Нову годину, јер Д. Д., иако је обављала рад у његовим просторијама, 

није запослена у њему, већ у привредном друштву Д. са којим је оно закључило уговор 

на основу кога се привредно друштво Д. обавезало да му стави на располагање извршиоце 

– радника. Различито поступање у наведеној ситуацији је оправдано, јер није засновано 

на полу, већ на различитој правној ситуацији у којој се налази подноситељка представке 

у односу на појединце запослене у привредном друштву О. За остваривање права, 

подноситељка притужбе може се обратити свом послодавцу – привредном друштву Д. 

Повереник за заштиту равноправности, Зборник мишљења, препорука и упозорења 

Повереника за заштиту равноправности, Београд, 2011, стр. 113 и 114.
29  Европски суд правде заузео је став да је разлика у зарадама жена и мушкараца 

објективно оправдана када: политика плата раднике који раде с непуним радним 

временом, независно од њиховог пола, ставља у неповољнији положај у односу на 

раднике који раде с пуним радним временом, а постоји стварна потреба послодавца да 

запошљава раднике с непуним радним временом. На националном је суду да утврди да 

ли су и у којој мери објективно оправдани економски циљеви послодавца којима је 

оправдао политику плата, која се примењује независно од пола, али стварно више погађа 

жене него мушкарце (предмет Bilka); радници који раде с непуним радним временом 

морају радити дуже у односу на раднике који раде с пуним радним временом како би 

напредовали на боље плаћена радна места, уколико између врсте рада и радног искуства 

постоји узрочна веза у смислу да је рад на боље плаћеном радном месту могуће обављати 

тек након одређеног броја сати рада проведених на нижем радном месту (предмет Nimz 

i Gerster); уколико се вишом платом желе привући кандидати за дефицитарна занимања, 

а како то треба применити у сваком конкретном случају зависи од чињеницама, а то је 

у сфери националног суда (предмет Enderby); флексибилност рада, схваћена у смислу 

варијабилног радног времена и географске и професионалне мобилности, посебно се 

награђује, јер је нужна за обављање специфичних задатака, што мора доказати 

послодавац (предмет Danffos); стручно усавршавање се посебно награђује, јер је нужно 

за обављање специфичних задатака (предмет Danffos). И. Грегуров, нав. дело, стр. 1127–

1132.
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оства ри ла, уко ли ко из ме ђу „но вог” и „ста рог” рад ни ка по сто ји раз ли ка 

у пе ри о ду ми ну лог ра да.30 

3. За шти та од дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да 

За шти та од дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да обез бе ђу је се у 

суд ском по ступ ку, а оства ру је у рад ном спо ру где за по сле ни ина че оства-

ру је за шти ту пра ва из рад ног од но са (члан 195). Рад ни спор се по кре ће 

под но ше њем ту жбе над ле жном су ду.31 Ту жбу мо же под не ти за по сле ни, 

од но сно пред став ник син ди ка та чи ји је за по сле ни члан, уко ли ко га за-

по сле ни на то овла сти. То мо же учи ни ти у сва ко до ба, јер, пре ма чла ну 

11, зах тев за утвр ђи ва ње ни шта во сти, ов де од лу ке по сло дав ца или спо-

ра зу ма са за по сле ним про тив не/про тив ног прин ци пу јед на ке за ра де не 

за ста ре ва. Уз основ ни зах тев, мо же ис та ћи зах тев за ре сти ту ци ју и зах тев 

за на док на дом ште те. Уко ли ко та кав зах тев не бу де ис так нут, суд ни је 

овла шћен да о ре сти ту ци ји и на док на ди ште те од лу чу је по слу жбе ној 

ду жно сти. За шти та од дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да оства ру је 

се у спо ру о за ко ни то сти. У том спо ру суд од лу чу је о за ко ни то сти од лу ке 

по сло дав ца или спо ра зу ма са за по сле ним. Уко ли ко утвр ди да је њо ме/

њи ме на ру шен прин цип јед на ке за ра де, до но си ре ше ње ко јом је/га по-

ни шта ва. Ни шта вост про из во ди прав но деј ство ex tunc i ex nunc, те се 

сма тра да ни штав на од лу ка ни ка да ни је до не та, од но сно да ни штав ни 

спо ра зум са за по сле ним ни ка да ни је за кљу чен. Ра ни је ста ње ус по ста вља 

се ис пла том раз ли ке до пу ног из но са за ра де ко ју би за по сле ни сте као да 

ни је био дис кри ми ни сан, бу ду ћи да је ра дио и ра дом сте као за ра ду. Зах-

те вом за на док на ду ма те ри јал не ште те за по сле ни мо же оства ри ти оно 

што не мо же оства ри ти пра вом на од го ва ра ју ћу за ра ду. На при мер, раз-

ли ку до пу ног из но са от прем ни не, ју би лар не на гра де, итд. На док на дом 

не ма те ри јал не ште те за по сле ном се пру жа са тис фак ци ја за пре тр пље ни 

ду шев ни бол ко ји је пре тр пео због то га што је био дис кри ми ни сан. 32 

Рад ни спор се во ди пре ма по себ ним пра ви ли ма са др жа ним у За ко ну о 

пар нич ном по ступ ку.33 Та пра ви ла ти чу се по сту па ња су ди је по је дин ца 

у по ступ ку у пар ни ца ма из рад ног од но са у пр вом сте пе ну, по тре бе за 

30  J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud, Droit du trafial, 21e edition, Dalloz, Paris, 2002, 

стр. 379. 
31  Закон о уређењу судова (Службени гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 

31/2011 – др. закон и 101/2011), чл. 22, 24 и 30 и Закон о парничном поступку (Службени 

гласник, бр. 72/2008), чл. 60.
32  З. Ивошевић, М. Ивошевић, нав. дело, стр. 403–404.
33  Закон о парничном поступку, чл. 437–441.
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хит ним ре ша ва њем рад них спо ро ва (у по ступ ку у пар ни ца ма из рад них 

од но са, а на ро чи то при од ре ђи ва њу ро ко ва и ро чи шта, суд по себ но во ди 

ра чу на о по тре би хит ног ре ша ва ња рад них спо ро ва) и, с тим у ве зи, кра-

ћег пар ци о ног ро ка (8 да на од да на) и кра ћег ро ка за из ја вљи ва ње жал бе 

(8 да на од да на до ста вља ња пре су де) и од ре ђи ва ња вре мен ског окви ра 

спро во ђе ња по ступ ка од стра не су да, од ре ђи ва ња при вре ме них ме ра 

(ко је од ре ђу је суд, по слу жбе ној ду жно сти или по пред ло гу стран ке, 

ра ди спре ча ва ња на сил ног по сту па ња и от кла ња ња не на док на ди ве ште-

те) и до пу ште но сти ре ви зи је (ре ви зи ја је до пу ште на у рад ном спо ру 

по во дом за сни ва ња, по сто ја ња и пре стан ка рад ног од но са; да кле, у рад-

ном спо ру по во дом дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да ни је до пу-

ште на – прим. аут.). Уко ли ко ни је дру га чи је про пи са но, сход но се при-

ме њу ју оста ле од ред бе овог за ко на.  При ме на тих пра ви ла мо же ство ри ти 

про бле ме и од вра ти ти за по сле ног од тра же ња за шти те од дис кри ми на-

ци је. Илу стра ти ван су при мер од ред бе ко је се од но се на до ка зи ва ње чи-

ње ни ца и пла ћа ња тро шко ва пар нич ног по ступ ка. 

За шти та од дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да обез бе ђу је се и 

у по ступ ку спо ра зум ног ре ша ва ња спор них пи та ња из ме ђу за по сле ног и 

по сло дав ца. Овај по сту пак је фа кул та ти ван и ауто но ман. Фа кул та ти ван, 

јер се мо же пред ви де ти оп штим ак том и уго во ром о ра ду. Ауто но ман, 

јер се уре ђу је оп штим ак том и уго во ром о ра ду. При ли ком ауто ном ног 

уре ђи ва ња овог по ступ ка мо ра ју се ре спек то ва ти пра ви ла по ста вље на 

чла ном 194 овог за ко на: по сту пак се по кре ће зах те вом стра на у спо ру 

ко ји оне под но се по је ди нач но или за јед нич ки; спор на пи та ња ре ша ва 

ар би тар ко јег спо ра зум но од ре ђу ју стра не у спо ру из ре да струч ња ка у 

обла сти ко ја је пред мет спо ра; од лу ка, ко ју је ар би тар ду жан до не ти у 

ро ку до 10 да на од да на под но ше ња зах те ва, је ко нач на и оба ве зу је 

стра не у спо ру. Ни је из вр шна ис пра ва и, у слу ча ју не ис пу ње ња оба ве за 

ко је на ме ће, не мо же се тра жи ти при нуд но из вр ше ње. По вре ђе но пра во 

се та да, као у слу ча ју да ар би тар не бу де до нео од лу ку у пред ви ђе ном 

ро ку, мо же се за шти ти по ред над ле жним су дом. 

У слу ча ју дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да за по сле ни се 

мо же обра ти ти син ди ка ту чи ји је члан, јер је је дан од ци ље ва због че га 

се за по сле ни удру жу ју у син ди кат за шти та њи хо вих пра ва. Пред став ник 

син ди ка та чи ји је за по сле ни члан мо же за сту па ти за по сле ног у по ступ ку 

пред су дом и у по ступ ку спо ра зум ног ре ша ва ња спор них пи та ња.34 Ту 

мо гућ ност до во ди у пи та ње устав на од ред ба ко јом се пред ви ђа да прав ну 

по моћ пру жа адво ка ту ра, као са мо стал на и не за ви сна слу жба, и слу жбе 

34  Ibid., чл. 213.
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прав не по мо ћи ко је се осни ва ју у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, у 

скла ду са за ко ном.

У слу ча ју дис кри ми на ци је у обла сти пла ћа ња ра да за по сле ни се 

мо же обра ти ти ин спек ци ји ра да, др жав ној слу жби ко ја вр ши над зор над 

при ме ном За ко на о ра ду, дру гим про пи са, оп штих ака та и уго во ра о ра-

ду. По сту па ју ћи по зах те ву стран ке или по слу жбе ној ду жно сти, ин спек-

тор ра да пред у зи ма ко рек тив не ме ре (до но си ре ше ње ко јим на ло же по-

сло дав цу да от кло ни уоче ну по вре ду за ко на, оп штег ак та и уго во ра о 

ра ду у ро ку ко ји му бу де од ре дио у том ре ше њу) и ре пре сив не ме ре 

(под но си зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка по во дом утвр ђе них 

не пра вил но сти ко ји ма је из вр шен пре кр шај).35 

За по сле ни не мо же тр пе ти штет не по сле ди це због то га што је за тра-

жио за шти ту од дис кри ми на ци је. За кон о ра ду обез бе ђу је му де ли мич но 

за шти та од од ма зде по сло дав ца у сми слу да се оправ да ним раз ло гом за 

от каз уго во ра о ра ду од стра не по сло дав ца не сма тра обра ћа ње син ди-

ка ту или ор га ну над ле жном за за шти ту пра ва из рад ног од но са, у скла ду 

са за ко ном, оп штим ак том и уго во ром о ра ду, што за по сле ног мо же од-

вра ти ти од тра же ња за шти те од дис кри ми на ци је (члан 183). 

4. На по ме не за крај

Га ран ци јом јед на ке за ра де до след ни је се обез бе ђу је прин цип јед на-

ко сти у обла сти ра да. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да су ме ђу на род ни ак ти 

фраг мен тар но ува же ни, оче ку је нас ве ли ки по сао у ци љу да ље хар мо ни-

за ци је на шег за ко но дав ства са њи ма, пре све га са ко му ни тар ним рад ним 

пра вом има ју ћи и ви ду на по ре ко је на ша зе мља чи ни ка ко би би ла при-

мље на у члан ство Европ ске уни је. Нај ве ћа сла бост За ко на о ра ду са сто ји 

се у од су ству бр зе и ефи ка сне про це ду ре за шти те од дис кри ми на ци је у 

обла сти пла ћа ња ра да. Про блем пред ста вља и те рет до ка зи ва ња чи ње-

ни ца, бу ду ћи да је и да ље на стра ни ту жи о ца, као и за шти та од од ма зде 

по сло дав ца, јер је пред ви ђе на са мо за шти та код от ка за уго во ра о ра ду 

од стра не по сло дав ца. 

35  Ibid., чл. 268–273.
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Dra ga na Ra do va no vić

Uni ver sity Busi ness Aca demy in No vi Sad

Equ al Pay for Equ al Work and Work of Equ al Va lue for Men and Wo men 

in the La bo ur Law

Sum mary

The prin ci ple of equ al pay con firms the vi ew that wo men and men, hu man be ings are 
born free and equ al in dig nity and rights, worthy of equ al tre at ment in the fi eld of 
payments, if the work per for med with the sa me em ployer or the sa me va lue. In this 
sen se, the aut hor’s ide as si ded vi ew that the ef fec ti ve ap pli ca tion of the prin ci ples in-
he rent in com ba ting di scri mi na tion in the la bor payments. The aim of this pa per is to 
de fi ne key terms and po int to pro tec tion in ca ses of vi o la tion of this prin ci ple.

Key words: sal lary, ot her emo lu ments, the sa me job, the job eqa u al va lue, di scri mi na-
tion in payment of wa ges
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ТР ГО ВИ НА ЉУ ДИ МА – НА КНА ДА ШТЕ ТЕ

Са же так

Тр го ви на љу ди ма пред ста вља гло бал ни про блем, ко ји оп ста је упр кос ко ор ди ни са ној 
ак ци ји на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу. Шта ви ше, са про це сом гло ба ли за-
ци је, број љу ди ко ји по ста ју жр тве по ста је све ве ћи. Са ста но ви шта жр та ва, тр го ви на 
љу ди ма уни шта ва њи хов жи вот и жр тве сва ко тр пе нај ве ће по сле ди це ове кри ми-
нал не ак тив но сти. Пот пу на за шти та жр та ва тр го ви не љу ди ма мо же се оства ри ти 
тек при зна ва њем пра ва на за шти ту и на пла ну гра ђан ског пра ва. 
Из угла нор ма тив ног уре ђе ња, на ше пра во се мо же но си ти са до су ђи ва њем ма те-
ри јал не и не ма те ри јал не ште те у слу ча ју тр го ви не људ ским би ћи ма, али то још увек 
ни је до вољ на га ран ци ја жр тва ма тр го ви не љу ди ма, да мо гу до би ти са тис фак ци ју за 
по вре де учи ње не ра зним об ли ци ма тр го ви не.
У на шем прав ном си сте му је за оства ри ва ње овог ви да на кна де ште те по треб но 
пре ћи ду ги пут. Иако се кри ви ца код ове вр сте од го вор но сти прет по ста вља, као и 
да је сва ки сте пен кри ви це до во љан за ову вр сте од го вор но сти, на кна да ште те је 
те шко оства ри ва.

Кључ не ре чи: тр го ви на љу ди ма, за шти та жр та ва тр го ви не, по тра жи ва ње на кна де 
ште те, ду го трај ност по ступ ка на кна де ште те, из вр ше ње пра во сна жне пре су де

1. Увод

Тр го ви на љу ди ма је је дан од нај те жих об ли ка кр ше ња људ ских пра-

ва у са вре ме ном све ту и нај дра стич ни је угро жа ва основ на људ ска пра ва 

ли ци ма ко ја по ста ну ње зи не жр тве. Тр го ви на љу ди ма је фе но мен стар 

ко ли ко и људ ски род, са мо је кроз исто ри ју има ла раз ли чи те фор ме и 

обим. Исто ри ја тр го ва ња љу ди ма кре ће од ро бо вла снич ких од но са у ста-

ром Егип ту, Грч кој и Ри му. Но ви свет ски по ре дак до нио је но ве об ли ке 

тр го ви не љу ди ма али увек с истим ци љем – сти ца ње ма те ри јал не или 

UDK:  343.296:343.431-058.64

341.48:343.341

Љу ба Сли јеп че вић
Пра во суд на ака де ми ја Но ви Сад
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не ке дру ге ко ри сти. Му шкар ци, же не и де ца су то ком це ле исто ри је чо-

ве чан ства би ли спол но и еко ном ски ис ко ри шта ва ни.

Да нас су та ко ђе под јед на ко из ло же ни опа сно сти од тр го ва ца љу ди ма 

због спол ног и еко ном ског ис ко ри шта ва ња. Тр го ви на љу ди ма је нај ра-

спро стра ње ни ја у Ју жној Аме ри ци, Ази ји и Афри ци. У Евро пи је она 

по ста ло го ру ћи про блем на кон рас па да СССР-а кра јем осам де се тих го-

ди на про шлог ве ка због еко ном ских ми гра ци ја тј. по тра ге за бо љим жи-

во том на за па ду.

Тр го ви на љу ди ма је гло бал ни про блем, ко ји је при су тан у свим кул-

ту ра ма и дру штви ма са вре ме ног све та, без об зи ра на еко ном ску раз ви-

је ност, по ли тич ко уре ђе ње или ре ли гиј ску при пад ност ста нов ни штва. 

Овај про блем за јед нич ки је:

а)  зе мља ма у по ли тич кој и еко ном ској тран зи ци ји и зе мља ма ко је су 

има ле ис ку ства са ра то ви ма као и

б)  еко ном ски раз ви је ним зе мља ма ко је се исто вре ме но по ја вљу ју као 

тран зит не зе мље и зе мље де сти на ци је

Иако да нас ве ћи на зе ма ља твр ди да се код њих људ ска пра ва и сло-

бо де у пот пу но сти оства ру ју, фе но мен роп ства се ни је из гу био – има мо 

га и у 21. ве ку. Ми ли о ни же на и де це, али и му шка ра ца, су при мо ра ни 

на про сти ту ци ју, слу же ње у ку ћа ма, рад на план та жа ма, про сја че ње и 

дру ге ви до ве при ну де. Љу ди ма се тр гу је уну тар гра ни ца јед не зе мље 

(ин тер на тр го ви на љу ди ма), али и ин тер кон ти нен тал но (тран сна ци о-

нал на тр го ви на љу ди ма), па су све др жа ве су о че не са овим озбиљ ним 

про бле мом. Тр го ви на љу ди ма се нај че шће ве зу је за ор га ни зо ва не кри-

ми нал не гру пе.

Ме ђу на род не ор га ни за ци је рас по ла жу раз ли чи тим по да ци ма о бро-

ју љу ди ко ји го ди шње по ста ну жр тве тр го ви не љу ди ма и о за ра ди ко ји се 

оства ру је од ове кри ми нал не ак тив но сти:

•  Пре ма по да ци ма Ује ди ње них на ци ја, 700.000 же на, де це и му шка-

ра ца сва ке го ди не по ста ну жр тве тр го ви не љу ди ма;

•  US Sta te De part ment про це њу је да 900.000 же на, де це и му шка ра ца 

го ди шње по ста ну жр тве тр го ви не љу ди ма (од тог бро ја 20.000 жр-

та ва на те ри то ри ји САД);

•  Пре ма про це на ма не ких дру гих ис тра жи ва ња, 27 ми ли о на љу ди је 

да нас у роп ском по ло жа ју, а од то га осам ми ли о на де це (чак 20.000 

де це из Оба ле Сло но ва че);

•  Тр го ви на љу ди ма је јед на од три нај про фи та бил ни је кри ми нал не 

де лат но сти (по ред тр го ви не дро гом и оруж јем);
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•  За ра да оства ре на од тр го ви не љу ди ма про це њу је се на 7–60 ми ли-

јар ди US$ го ди шње, а по не ким про це на ма и до 507 ми ли јар ди US$ 

го ди шње.

Тр го ви на љу ди ма је по мно штву из ра бљи вач ких ци ље ва ме ђу на-

род ни, ор га ни зо ва ни кри ми нал ни фе но мен ко ји има те шке по сле ди це 

по без бед ност, бла го ста ње и људ ска пра ва ње го вих жр та ва. 

Не по сто ји др жа ва у са вре ме ном све ту ко ја је иму на на овај про-

блем. Из тих раз ло га и при ступ овом про бле му мо ра би ти гло ба лан и 

уте ме љен на ме ђу на род ној са рад њи. До не дав но су љу ди ових про сто ра 

прак су тр го ва ња љу ди ма ве зи ва ли за дру га ге о граф ска под руч ја или за 

не ке ра ни је исто риј ске пе ри о де. Тр го ви на љу ди ма је са да и на ша ре ал-

ност, и тре ба јој се аде кват но су прот ста ви ти.

Ка ко се де фи ни ше тр го ви на љу ди ма?

Пре ма чла ну 3. а. Про то ко ла за пре вен ци ју, су зби ја ње и ка жња ва ње 

тр го ви не љу ди ма, по себ но же на ма и де цом, тр го ви на љу ди ма (Па лер мо 

Про то ко ла) ко ји пред ста вља до пун ски део Кон вен ци је Ује ди ње них на-

ци ја про тив тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла тр го ви на љу-

ди ма се од ре ђу је као:

„вр бо ва ње, пре во же ње, пре во ђе ње, пре ба ци ва ње, скри ва ње и при-

ма ње ли ца, пу тем прет ње си лом или упо тре бом си ле или дру гих об ли ка 

при си ле, от ми це, пре ва ре, об ма не, зло у по тре бе овла шће ња или те шког 

по ло жа ја, да ва ња или при ма ња нов ца или дру гих ко ри сти да би се до био 

при ста нак ли ца ко је има кон тро лу над дру гим ли цем, у ци љу екс пло а-

та ци је. Екс пло а та ци ја об у хва та, као ми ни мум, екс пло а та ци ју про сти ту-

ци је дру гих ли ца или дру ге об ли ке сек су ал не екс пло а та ци је, при нуд ни 

рад или слу жбу, роп ство или од нос сли чан роп ству, сер ви тут или укла-

ња ње ор га на”.

Пре ма Чла ну 3. б. истог до ку мен та, при ста нак жр тве на на ме ра ва ну 

екс пло а та ци ју не ма ни ка квог зна ча ја, од но сно не ума њу је од го вор ност 

пред за ко ном оних ли ца ко ја су по чи ни о ци тр го ви не љу ди ма.

Де те том се, у сми слу чла на 3. д. Кон вен ци је сма тра сва ко ли це мла-

ђе од 18 го ди на.

2. Про цес тр го ви не љу ди ма

Ла нац тр го ви не љу ди ма под ра зу ме ва три фа зе:

1. Фа за ре гру та ци је (вр бо ва ња)

2. Фа за тран зи та

3. Фа за екс пло а та ци је
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Жр тве су че сто пре ва ре не та ко што ве ру ју да иду и ино стран ство 

ка ко би ра ди ле као ко но ба ри це, да ди ље, ма не кен ке, рад ни ци у фа бри ци, 

игра чи це…, али, ка да стиг ну у не ку стра ну зе мљу, би ва ју при си ље не на 

про сти ту ци ју, при нуд ни рад, про сја че ње…

Об ли ци тр го ви не љу ди ма су сле де ћи:

а) сек су ал на екс пло а та ци ја

б) рад на екс пло а та ци ја

ц) ду жнич ко роп ство

д) при нуд ни брак

е) ла жно усва ја ње

ф) при нуд но про сја че ње

г) при ну да на вр ше ње кри вич них де ла

х) тр го ви на ор га ни ма

3. Ин стру мен ти Ује ди ње них на ци ја

Конвенција УН о борби против транснационалног организованог 

криминала са пратећим Протоколима (2000) УН Факултативни протокол 

о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији  (2002)

UN OHCHR/Високи комесар УН за људска права – Препоручени 

принципи и смернице за људска права и трговину људима (2002)

Декларација УН о основним принципима правде за жртве криминала и 

злоупотребе власти, Резолуција Генералне скупштине УН бр. 40/34 од 

20. новембра 1985.

UNICEF Смернице за заштиту права деце жртава трговине људима у 

Европи (само на енглеском)

Р езолуциј а Генера лн е скупштин е УН б р.  60/1 47  о  ос новним  п ри нци пима 

и  смерницама у  вези са пра во м на п равни ле к и  обештећење за жртве 

тешких кршења међународних докумената о људским правима и 

озбиљног кршења међународног хуманитарног права од 21. марта 2006. 

године (само на енглеском)

Р  ез  ол уци  ја  Генералне  с ку  пш тине У Н  б р.    63/156   од  30 .  јануара  2  00 9 . о 

тр  г о  ви ни  ж ен  ам  а  и  децом 

Универзална декларација о Правима човека (1948)

Ме ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (1966) и Оп ци-

о ни про то кол

Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма 

(1966)
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Кон вен ци ја про тив тор ту ре и дру гих су ро вих, не људ ских или по ни жа ва-

ју ћих по сту па ка (1984)

Ме ђу на род на кон вен ци ја о за шти ти пра ва рад ни ка ми гра на та и чла но ва 

њи хо вих по ро ди ца (1990)

Де кла ра ци ја о основ ним пра ви ма жр тве кри ми на ли те та и жр тве зло у по-

тре ба вла сти (1985)

Мо дел стра те ги ја и прак тич них ме ра на ели ми на ци ји на си ља про тив 

же на на под руч ју кри ми нал не пре вен ци је и пра во су ђа (1998)

Кон вен ци ја УН про тив тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла 

(2000)

Кон вен ци је Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о при нуд ном или оба ве-

зном ра ду и спре ча ва њу при нуд ног ра да (1930) 

Кон вен ци ја про тив тор ту ре и дру гих су ро вих, не људ ских или по ни жа ва-

ју ћих по сту па ка (1984)

Ме ђу на род ни спо ра зум за успе шну за шти ту од кри ми нал не тр го ви не 

по зна те под име ном тр го ви на бе лим ро бљем (1904)

Ме ђу на род на кон вен ци ја за су зби ја ње тр го ви не же на ма и де цом (1921)

Кон вен ци ја о за бра ни свих об ли ка прак се слич не роп ству (1926)

Ме ђу на род на кон вен ци ја о су зби ја њу тр го ви не пу но лет ним же на ма 

(1933)

Ме ђу на род на кон вен ци ја о су зби ја њу тр го ви не бе лим ро бљем (1949)

Кон вен ци ја за су зби ја ње и уки да ње тр го ви не ли ци ма и екс пло а та ци је 

про сти ту и са ња дру гих (1949)

Кон вен ци ја о роп ству (1926) са Про то ко лом (1953)

До пун ска кон вен ци ја о уки да њу роп ства, тр го ви не ро бљем и уста но ва и 

прак се слич не роп ству За вр шним ак том (1956)

Де кла ра ци ја о ели ми на ци ји на си ља над же на ма 

Кон вен ци ја о ели ми ни са њу свих об ли ка дис кри ми на ци је – CE DAW 

(1979)

Kon ven ci ja UN o pra vi ma de te ta (1989)

Про то кол за пре вен ци ју, су зби ја ње и ка жња ва ње тр го ви не љу ди ма, по-

себ но же на ма и де цом уз Кон вен ци ју про тив ор га ни зо ва ног ме ђу на род-

ног кри ми на ла 

4. Европ ски ин стру мен ти

Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима са 

Извештајем са објашњењима (2005) 
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Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода 

(ECHR) 1950. 

Оквирна одлука Савета ЕУ о превенцији и борби против трговине људима 

и заштити жртава (2002/629/JHA, 19. јул 2002) 

Дире ктива  Са ве та  ЕУ о  доз воли  бор ав ка за др жавља не  трећих  зе ма ља 

који с у  жртве т рг ов ине људима или који су били предмет радњи које 

омогућавају илегалне миграције, а који одлуче да сарађују са надлежним 

органима (2004/81/EC, 29. април 2000)

Оквирна одлука Савета ЕУ о сузбијању сексуалне експлоатације деце и 

дечје порнографије (2004/68/JHA, 22. децембар 2003)

Оквирна одлука Савета ЕУ о положају жртава у кривичном поступку 

(2001/220/JHA, 15. март 2001) 

Резолуција (77)27 Комитета Министара Савета Европе о давању одштете 

жртвама злочина 

Конвенција о компензацији жртава насиља (1983) 

Европска конвенција о екстрадицији (1957)

Европска Конвенција о сарадњи у кривичним стварима (1959)

Европска социјална повеља (1996)

5. Национални инструменти

Устав Ре пу бли ке Ср би је (члан 26).

Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је: чла но ви: 350. став 3. (не до зво ље ни 

пре лаз др жав не гра ни це и кри јум ча ре ње љу ди), члан 388. (тр го ви на љу-

ди ма), члан 389. (тр го ви на де цом ра ди усво је ња), члан 390. (за сни ва ње 

роп ског од но са и пре воз ли ца у роп ском од но су); у чла но ви ма 184. (по-

сре до ва ње у вр ше њу про сти ту ци је) и 185. (при ка зи ва ње, при ба вља ње и 

по се до ва ње пор но граф ског ма те ри ја ла и ис ко ри шћа ва ње ма ло лет ног 

ли ца за пор но гра фи ју) санк ци о ни са ни су по себ ни об ли ци тр го ви не де-

цом, а у чла ну 193. (за пу шта ње и зло ста вља ње ма ло лет ног ли ца) та ко ђе 

има еле ме на та тр го ви не де цом 

За ко ник о кри вич ном по ступ ку 

За кон о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га на у су зби ја њу ор га-

ни зо ва ног кри ми на ла, ко руп ци је и дру гих по себ но те шких кри вич них 

де ла

За кон о од у зи ма њу имо ви не про ис те кле из кри вич ног де ла 

За кон о од го вор но сти прав них ли ца за кри вич на де ла 

За кон о про гра му за шти те уче сни ка у кри вич ном по ступ ку 
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За кон о кре та њу и бо рав ку стра на ца

За кон о пре кр ша ји ма 

6. За шти та жр та ва тр го ви не љу ди ма као оште ће них

Те шко је пру жа ти ефи ка сну прав ну по моћ у слу ча је ви ма тр го ви не 

љу ди ма на осно ви ма за кон ске ре гу ла ти ве ко ја је на сна зи. Ре пу бли ка 

Ср би ја ра ти фи ко ва ла је ве ћи ну ре ле вант них ме ђу на род них до ку ме на та 

за за шти ту људ ских пра ва. Уста вом је оси гу ра на њи хо ва ди рект на при-

ме на у слу ча ју да на ци о нал ни за кон ски оквир ни је укла ђен са ме ђу на-

род ним стан дар ди ма.

Жр тве тр го ви не љу ди ма та ко ђе мо ра ју до би ти ин фор ма ци је о пра-

ви ма ко ја им по до ма ћим за ко ни ма при па да ју ра ди тра же ња на кна де 

ште те или ком пен за ци је, што ре зул ти ра из њи хо вог ста ту са као жр тве 

тр го ви не. Сем то га, њи ма се мо ра обез бе ди ти сле де ће:

–  Жр тве тр го ви не мо ра ју до би ти прав не са ве те у ве зи са пра вом на на-

кна ду ште те или ком пен за ци је и бес плат ну прав ну по моћ за оства ри-

ва ње тог пра ва пу тем над ле жних су до ва;

–  Ако се од лу че да во де та кве по ступ ке, жр тва ма тре ба обез бе ди ти при-

вре ме не до зво ле бо рав ка за вре ме док тра ју кри вич ни или гра ђан ски 

по ступ ци, за ра зу ман вре мен ски пе ри од, у то ку ко јег жр тва тр го ви не 

љу ди ма мо же од лу чи ти да ли ће по кре ну ти гра ђан ски по сту пак или 

би ти све док у кри вич ном по ступ ку про тив тр го ва ца;

–  Жр тве не сме ју би ти де пор то ва не ако по сто је ствар ни раз ло зи за ве ро-

ва ње да би би ле у опа сно сти да бу ду под врг ну те тор ту ри, од но сно ако 

по сто ји до каз да ће по по врат ку у зе мљу по ре кла њи хов жи вот би ти 

угро жен од стра не тр го ва ца љу ди ма;

–  Ре па три ја ци ја жр та ва мо ра би ти из ве де на на на чин ко ји не ће до ве сти 

у пи та ње њи хо ву без бед ност, и ко ја их не ће из ло жи ти ри зи ку осве те 

или ре вик ти ми за ци је;

–  Жр тва ма тр го ви не тре ба обез бе ди ти ин фор ма ци је и мо гућ ност да под-

не су мол бу за бо ра вак пре ма до ма ћим за ко ни ма и ме ђу на род ним уго-

во ри ма. При раз ма тра њу мол би за азил, жр тва ма тр го ви не мо ра би ти 

до зво ље но да под не су до ка зни ма те ри јал ко јим се пот кре пљу ју тврд ње 

да би ре па три ја ци ја мо гла озбиљ но угро зи ти њи хов жи вот, или пред-

ста вља ти ве ли ки ри зик од ре пре си је од стра не тр го ва ца, или уз не ми-

ра ва ња или мал тре ти ра ња од стра не вла сти;

–  Док бо ра ве у зе мљи, жр тва ма мо ра би ти обез бе ђе на еле мен тар на 

здрав стве на за шти та;



Чланци 163

На све ове об ли ке по мо ћи жр тве тр го ви не љу ди ма има ју пра во без 

дис кри ми на ци је по би ло ко јем осно ву и без усло вља ва ња са рад њом са 

вла сти ма у кри вич ном го ње њу тр го ва ца љу ди ма.

7. Гра ђан ско прав ни аспект на кна де ште те

Пот пу на за шти та жр та ва тр го ви не љу ди ма мо же се оства ри ти при-

зна ва њем пра ва на за шти ту на пла ну гра ђан ског пра ва. Оште ће но ли це 

не ма по себ ну ко рист од ли ше ња сло бо де ли ца ко је га је по вре ди ло. Жр-

тве тр го ви не љу ди ма има ју пра во на на кна ду ште те.

Са ста но ви шта жр тве основ ни циљ је омо гу ћа ва ње што јед но став ни-

јег и до ступ ни јег по ступ ка оства ри ва ња на кна де ште те. То пра во се са-

сто ји у по тра жи ва њу на кна де ште те у пр вом ре ду од по чи ни о ца кри вич-

ног де ла, и то би ло у кри вич ном би ло у пар нич ном по ступ ку. Ме ђу тим, 

због број них за пре ка и прак тич них те шко ћа ово пра во жр тве тр го ви не 

љу ди ма се вр ло рет ко ре а ли зу је. На и ме, по чи ни тељ мо же би ти не по знат, 

не ста ти то ком су ђе ња или по ста ти не спо со бан за пла ћа ње (ин сол вен-

тан), због че га жр тва ни је у мо гућ но сти оства ри ти сво је пра во на на-

кна ду ште те.

Јед на од ква зи гра ђан ских санк ци ја за из вр ше ње овог де ла је од у зи-

ма ње имо вин ске ко ри сти сте че не из вр ше њем кри вич ног де ла. Она пред-

ста вља од у зи ма ње це ло куп не имо ви не по чи ни о ца кри вич ног де ла у 

корист др жа ве. Ову санк ци ју по ред уну тра шњег пра ва пред ви ђа и Кон-

вен ци ја УН про тив тран сна ци о нал ног кри ми на ла у чла ну 12. Ме ђу тим, 

ова ме ра се не сма тра стро го гра ђан ско прав ном санк ци јом упр кос чи-

ње ни ци да је имо вин ско прав не при ро де. Не пред ста вља гра ђан ско-

прав ну санк ци ју, јер не ма за циљ да ли цу ко је је пре тр пе ло ума ње ње 

имо ви не због на ста ле ште те исту и на док на ди ли це ко је је про у зро ко-

ва ло ште ту. Тр го ви на љу ди ма, по ред нај гру бље по вре де основ них људ-

ских пра ва, има за по сле ди цу оне мо гу ћа ва ње ли цу да сти че имо ви ну 

ра ди соп стве ног оп стан ка и оп стан ка сво је по ро ди це. На су прот ње му 

ли ца ко ја уче ству ју у тр го ви ни сти чу огром но бо гат ство. За то се на ме ће 

по тре ба да се по ред за пле не имо ви не од стра не др жа ве та ква ли ца сма-

тра ју од го вор ни ма и на пла ну гра ђан ског пра ва и оба ве жу на на кна ду 

ште те ко ју су про у зро ко ва ли оште ће ном ли цу. У на шем је пра ву пре ма 

За ко ну о обли га ци о ним од но си ма и то у основ ним на че ли ма пред ви ђе на 

за бра на про у зро ко ва ња ште те дру го ме. То исто вре ме но зна чи да по-

вре да ове за бра не омо гу ћа ва оште ће ном ли цу да од ли ца ко је је про у-

зро ко ва ло ште ту зах те ва и ње ну на док на ду.
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За ко но да вац је пред ви део да се под ште том под ра зу ме ва не са мо 

ма те ри јал на ште та од но сно ума ње ње или гу би так ма те ри јал них до ба ра 

већ и не и мо вин ска ште та.

Ште та пред ста вља је дан од оп штих усло ва гра ђан ско прав не де-

ликт не од го вор но сти. Под ште том се под ра зу ме ва по вре да имо ви не – 

уни ште ње или оште ће ње имо ви не по вре да фи зич ке стра не лич но сти – 

оште ће ње здра вља, те ле сна по вре да, смрт, по вре да пси хич ке 

стра не – по вре да угле да, ча сти, бол, страх, као и по вре да сва ког имо вин-

ског пра ва дру гог ли ца. 

Ште та мо же би ти имо вин ска-ма те ри јал на и не и мо вин ска. Да би на-

ста ла гра ђан ска де ликт на од го вор ност за штет не рад ње тре ба да се ис-

пу не сле де ћи усло ви: 

1. да по сто ји ште та 

2.  да је та ште та на сту пи ла про тив прав ном рад њом или про пу шта њем 

штет ни ка 

3. да се та рад ња и на ста ла ште та мо гу при пи са ти у штет ни ко ву кри ви цу 

4. да по сто ји узроч на ве за из ме ђу про тив прав не рад ње и ште те. 

Ја сно је да се ту жбе ним зах те вом мо же тра жи ти на кна да ште те по 

ви ше осно ва, од но сно ви ше вр ста про у зро ко ва не ште те, ку му ла тив но, 

за ви сно од слу ча ја.

Ште та мо же би ти на док на ђе на као на ту рал на или нов ча на на кна да. 

На ту рал ном на кна дом ус по ста вља се ра ни је ста ње у имо ви ни оште ће-

ног. Нов ча на на кна да пред ста вља ис пла ту од ре ђе ног из но са нов ца као 

екви ва лент вред но сти пре тр пље не ште те.

Код те ле сне по вре де и оште ће ња здра вља на кна ди ли би се сле де ћи 

об ли ци имо вин ске ште те: 

a) тро шко ви ле че ња

б)  при ход од ра да из гу бљен због не спо соб но сти за рад за вре ме ле че ња

ц)  нов ча на на кна да због трај не не спо соб но сти за рад или трај ног сма-

ње ња рад не спо соб но сти у ви ду нов ча не рен те

д)  Код те ле сне по вре де и оште ће ња здра вља оште ће но ли це има пра во 

и на на кна ду не и мо вин ске ште те за пре тр пље ни страх и бол.

У слу ча ју смр ти ли ца, чла но ви по ро ди це умр лог има ју пра во на на-

кна ду имо вин ске ште те, као и пра во на нов ча на да ва ња због пре тр пље-

ног пси хич ког бо ла.

Члан 202. За ко на о обли га ци о ним од но си ма го во ри о пра ву на пра-

вич ну нов ча ну на кна ду због пре тр пље них ду шев них бо ло ва ко је има 

ли це ко је је пре ва ром, при ну дом или зло у по тре бом не ког од но са под ре-

ђе но сти или за ви сно сти на ве де но на ка жњи ву об љу бу или ка жњи ву 
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блуд ну рад њу, као и ли це пре ма ко јем је из вр ше но не ко дру го кри вич но 

де ло про тив до сто јан ства лич но сти и мо ра ла. Ова ква ли фи ка ци ја нај че-

шће се од но си на жр тве тр го ви ном љу ди ма.

Ви си ну нов ча не на кна де не ма те ри јал не ште те до и ста је те шко од ре-

ди ти. Она тре ба да из ра жа ва ин те рес све у куп не дру штве не за јед ни це, а 

не са мо ин те ре се оште ће ног по је дин ца. Пра вич на нов ча на на кна да слу-

жи да би се код оште ће ног ко ли ко год је то мо гу ће сма њи ле на ста ле 

штет не по сле ди це.

Пра вич на нов ча на на кна да за не ма те ри јал ну ште ту не до су ђу је се 

за то што но вац пред ста вља ње ну це ну, већ за то да се омо гу ћи ти оште ће-

ном да на тај на чин, што је мо гу ће пот пу ни је, ус по ста ви на ру ше ну пси-

хич ку и емо ци о нал ну рав но те жу. При од лу чи ва њу о ви си ни пра вич не 

нов ча не на кна де суд во ди ра чу на о зна че њу по вре ђе ног до бра и ци љу 

ко ме слу жи та на кна да, али и о то ме да се њо ме не по го ду је те жња ма 

ко је ни су спо ји ве са ње ном при ро дом и дру штве ном свр хом. 

С об зи ром на све мо гу ће жи вот не си ту а ци је у ко ји ма се жр тве тр го-

ви не љу ди ма на ђу, ни је их мо гу ће так са тив но на бро ји ти, али те окол но-

сти знат но по ма жу ин ди ви ду а ли зи ра њу на кна де.

Пра во на на док на ду пре тр пље не и ма те ри јал не и не ма те ри јал не 

ште те пред ви ђа ју и оста ли прав ни си сте ми.

Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе до нео је низ Пре по ру ка ко је се 

од но се на жр тву кри вич ног де ла:

1)  Пре по ру ка о по ло жа ју жр та ва у окви ру кри вич ног пра ва и кри вич ног 

по ступ ка R(85)11

2) Пре по ру ка о по мо ћи жр тва ма и пре вен ци ји вик ти ми за ци је R(87)21

3) Пре по ру ка о за стра ши ва њу све до ка и пра ву од бра не R(97)13

4) Пре по ру ка о по мо ћи жр тва ма зло чи на R (2006)8.

Вр ло че сто су жр тве обес хра бре не на по кре та ње пар нич ног по-

ступ ка, због мно го број них не до ста та ка ко ји пра те ову вр сту по ступ ка. 

По кре та ње пар нич ног по ступ ка ра ди на кна де ште те ве за не за из вр ше ње 

кри вич ног де ла ни је усло вље но до но ше њем пре су де у кри вич ном по-

ступ ку. Ме ђу тим нај че шће се у пар ни ци до но си ре ше ње о пре ки ду пар-

нич ног по ступ ка до прав но сна жног окон ча ња кри вич ног по ступ ка про-

тив окри вље ног, ов де ту же ног. Де ша ва се да је пар нич ни по сту пак ду жи 

вре мен ски пе ри од у пре ки ду, због че ка ња на дру го сте пе ну од лу ку у кри-

вич ном пред ме ту.

У слу ча ју ка да по сто ји прав но сна жна пре су да ко јом је утвр ђе на кри-

вич на од го вор ност ту же ног че сто се до га ђа да на пред лог ту же не стра не 
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– окри вље ног бу де при хва ће но да се у пар нич ном по ступ ку из во де исти 

до ка зи на ко ји ма се за сни ва и кри вич на пре су да.

Про блем ни је са мо у ду жи ни тра ја ња по ступ ка, већ је то пре вас-

ход но чи ње ни ца да се жр тва ко ја је ту жи лац у овом по ступ ку, не по-

треб но са слу ша ва ви ше пу та, не са мо пред су дом већ и то ком сва ког 

но вог ве шта че ња чи ме по нов но ожи вља ва про жи вље ну тра у му. Мо гу ће 

да окри вље ни не бу ду при сут ни при ли ком да ва ња ис ка за од стра не 

оште ће не. У пар нич ном по ступ ку та ква мо гућ ност не по сто ји, већ се 

ту же ном мо ра омо гу ћи ти исти трет ман то ком по ступ ка као и ту жи лач-

кој стра ни. То су о ча ва ње жр тве и по чи ни о ца де ла пред ста вља по себ но 

ве ли ки про блем за жр тве, јер нај че шће не ма ју нов ца да ан га жу ју адво-

ка те ко ји би их за сту па ли то ком пар нич ног по ступ ка, па су оба ве зне као 

ту жи о ци да се по ја вљу ју на сва ком ро чи шту, чак и кад ни је од ре ђе но 

њи хо во са слу ша ње. У су прот ном ту жба би се сма тра ла по ву че ном. 

Из вр ше ње пра во сна жне пре су де вр ло че сто ни је из во дљи во јер у ве-

ли ком бро ју слу ча је ва окри вље ни ко ји је оба ве зи као ту же ни да на док-

на ди ште ту жр тви не ма ни шта од имо ви не и ни је за по слен, па је не мо-

гу ће спро ве сти по сту пак при нуд не на пла те суд ским пу тем. 

Уко ли ко се утвр ди на кон ду го го ди шњег пар ни че ња и тро шко ва 

поступ ка ко је жр тва као ту жи лац мо ра да сно си да окри вље ни не ма ни-

шта од имо ви не и ни је за по слен, не по сто ји мо гућ ност да се жр тва обе-

ште ти од стра не окри вље ног као ни да на пла ти тро шко ве по ступ ка ко је 

је има ла.

У прак си се де ша ва да се при хва ти пред лог за осло ба ђа ње ту жи о ца 

од пла ћа ња суд ских тро шко ва, али то се од но си са мо на суд ске так се, а 

не и на ве шта че ња где жр тва мо ра упла ти ти пред у јам тро шко ва ве шта-

че ња ка ко би пред мет био узет у рад од стра не од ре ђе ног ве шта ка.

Ту жи лац, тј. жр тва тр го ви не љу ди ма, мо же тра жи ти од ре ђи ва ње 

при вре ме не ме ре ко јом ће се ту же ном за бра ни ти оту ђе ње и сва ко рас-

по ла га ње имо ви ном, с тим да пред мет при вре ме не ме ре мо ра би ти пре-

ци зно озна чен и до ста вље ни до ка зи о вла сни штву ту же ног ка ко би се 

спре чи ла мо гућ ност да исту про да, по кло ни или на дру ги на чин оту ђи, 

а у ци љу оне мо гу ћа ва ња из вр ше ња на пла те по до не тој суд ској пре су ди. 

У прак си се де ша ва вр ло че сто да су до ви не усва ја ју ова кве при вре ме не 

ме ре по зи ва ју ћи се на усло ве пред ви ђе не За ко ном о из вр ше њу пре ма 

ко ји ма се зах те ва да ту жи лац до ка же да по сто ји опа сност да ће имо ви на 

би ти оту ђе на као и да у том слу ча ју за ту жи о ца мо же на сту пи ти не на-

док на ди ва ште та. Сто га ту же ни чак и ако по се ду је не што од имо ви не 

има и ви ше не го до вољ но вре ме на да из и гра ту жи о че ва пра ва и спре чи 

на пла ту до су ђе ног из но са на кна де.
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За кљу чак

Из из ло же ног тек ста про из ла зи да би тре ба ло да се оште ће ни ма ко ји 

су жр тве из вр ше ња кри вич них де ла са еле мен ти ма на си ља обез бе ди мо-

гућ ност ком пен за ци је кроз кри вич ни по сту пак. По себ но што би пу тем 

ве шта че ња ко ја се вр ло че сто спро во де и у кри вич ним по ступ ци ма, од 

стра не ан га жо ва них ве шта ка мо гло зах те ва ти да да ју на ла зи и ми шље ња 

и у од но су на по сто ја ње, сте пен и ин тен зи тет свих ви до ва не ма те ри јал не 

ште те, чи ме би се пар нич ни по сту пак учи нио су ви шним и не по треб ним. 

Но сва ка ко би тре ба ло за др жа ти мо гућ ност да жр тва не за до вољ на ви си-

ном ком пен за ци је оства ре не кроз кри вич ни по сту пак, мо же по кре ну ти 

и пар нич ни по сту пак.

Дру га мо гућ ност ефи ка сне на кна де ште те за жр тве што као ин сти-

ту те по сто ји у мно гим зе мља ма је Фонд за жр тве на сли них кри вич них 

де ла где је ком пен за ци ја за жр тве обез бе ђе на од имо ви не  од у зе те од 

окри вље них за ор га ни зо ва ни кри ми нал. Ис пла та ком пен за ци ја из Фон да 

не зна чи да су по чи ни о ци кри вич них де ла осло бо ђе ни на кна де ште те 

ко ју ду гу ју жр тва ма, већ да је та ком пен за ци ја ефи ка сни ја. 

Lju ba Sli jep če vić

Ju di cial Aca demy No vi sad

Hu man Traf fic king – Re im bur se ment of Da ma ges

Sum mary

Hu man traf fic king re pre sents a glo bal pro blem that sur vi ves de spi te the co or di na ted 
ac tion on both the na ti o nal and in ter na ti o nal le vel. Mo re o ver, with the pro cess of glo-
ba li sa tion, the num ber of pe o ple that be co me vic tims is be co ming ever gre a ter. From 
the vic tims’ stand po int, hu man traf fic king is de stroying the ir li fe and vic tims su rely 
suf fer the gre a test con se qu en ces of this cri mi nal ac ti vity. The full pro tec tion of the 
vic tims of hu man traf fic king can be ac hi e ved only when the right of pro tec tion be co-
mes re cog ni sed in the ci vil law do main.
From the re gu la tory stand po int, our law can co pe with adju di ca ting ma te rial and im-
ma te rial da ma ges in ca ses of hu man traf fic king, ho we ver this is still not a suf fi ci ent 
gu a ran tee to the vic tims of hu man traf fic king, that they can re ce i ve sa tis fac tion for the 
in ju ri es in flic ted by the va ri o us types of traf fic king.
In our le gal system, it is ne ces sary to pass a long road so as to se cu re this type of re-
im bur se ment of da ma ges. Even tho ugh gu ilt is pre sup po sed in this type of li a bi lity, as 
well as that every de gree of gu ilt is suf fi ci ent for this type of re spon si bi lity, the re im-
bur se ment of da ma ges is dif fi cult to ac hi e ve.

Key words: hu man traf fic king, pro tec tion of vic tims of hu man traf fic king, re qu e sting 
re im bur se ment of da ma ges, lon ge vity of the pro ce e dings in re qu e sting da ma ges, exe-
cu ting an en for ce a ble jud gment 



број 3–4/2013168

Ли те ра ту ра:

Мр Ја сми на Ки ур ски, Не вен ка Ва жић, Ђор ђи је Ву ко вић: „Сек су ал но и род но 
за сно ва но на си ље-кри вич но-прав на за шти та”, Бе о град, 2011

Ра до ван Ла зић: „Ме ђу на род ни до ку мен ти о тр го ви ни љу ди ма”,Ту жи лач ка 
реч, Бе о град, де цем бар 2011

Проф. др Ми лан Жар ко вић, Рад ми ла Дра ги че вић Ди чић, Сне жа на Ни ко лић 
Га ро тић, Гор да на Је кић Бра да јић, др Ми о драг Ма јић, Ми о љуб Ви то ро вић: 
„Кри вич но прав ни си стем и суд ска прак са у обла сти бор бе про тив тр го ви не 
љу ди ма”, www.un gift.org/.../Kri vic no prav ni_si stem-FIN_sa_kor..

При руч ник за су ди је и ту жи о це у бор би про тив тр го ви не љу ди ма, Дру штво су-
ди ја Ср би је и ОЕБС, Бе о град, 2011

Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о бор би про тив тр го ви не љу ди ма, „Слу жбе ни гла-
сник Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 19/2009.

www.astra.org.rs/



Чланци 169

МЕ ШО ВИ ТИ СИ СТЕМ ПО ДЕ ЛЕ ВЛА СТИ

Са же так

На че ло по де ле вла сти јед но је од те мељ них прав но-по ли тич ких на че ла мо дер них 
др жа ва. Оно пред ста вља уга о ни ка мен прав не др жа ве – др жа ве у ко јој сви ње ни 
ор га ни де лу ју ис кљу чи во на осно ву уста ва и за ко на, а не на осно ву ар би трар но 
схва ће ног др жав ног ин те ре са. На че лу по де ле вла сти по је ди ни пи сци при да ју још 
јед ну ди мен зи ју – по ли тич ко-еман ци па тор ску. Ипак, по де ла вла сти узе та са ма за 
се бе и не за ви сно од оста лих фак то ра ко ји по је дин ца чи не истин ски по ли тич ки сло-
бод ним, ни је ап со лут ни га рант по што ва ња људ ских пра ва и сло бо да, као што по ка-
зу је при мер кон тро верз не Фран цу ске ре во лу ци је. Иако се на че ло по де ле вла сти 
обич но ве зу је уз име Шар ла Мон те скјеа, и пре ово га слав ног Фран цу за би ло је 
пи са ца ко ји су ис ти ца ли зна чај овог на че ла. По де ла вла сти се, по пра ви лу, схва та 
три пар тит но: као по де ла др жав них функ ци ја на за ко но дав ну, из вр шну (управ ну) и 
суд ску. Да нас се та кво схва та ње мо же озна чи ти као ана хро но, јер оно не ува жа ва 
ствар ност мо дер не др жа ве у ко јој по сто ји ве ћи број др жав них функ ци ја од тог мит-
ског бро ја три.

Кључ не ре чи: по де ла вла сти, во до рав на по де ла вла сти, за ко но дав на, из вр шна и суд-
ска власт, пар ла мен та ри зам, по лу пред сед нич ки си стем

1. Увод

На че ло по де ле вла сти у устав но прав ној те о ри ји и прак си са вре ме-

них прав них др жа ва пред ста вља кључ ни прин цип и те мељ ор га ни за ци је 

др жав не вла сти и од но са из ме ђу три гра не вла сти (за ко но дав не, из вр-

шне и суд ске). Да би се из бе гле, од но сно бит но сма њи ле мо гућ но сти 

зло у по тре бе вла сти, ну жно је да др жав на власт бу де та ко по де ље на да 

све три гра не вла сти бу ду са мо стал не у вр ше њу сво јих устав них функ-

ци ја, али и да се уза јам но огра ни ча ва ју и кон тро ли шу. Укуп на др жав на 

власт ти ме не гу би свој ство ор га ни за ци о не и функ ци о нал не це ли не, већ 

UDK:  342.33

342.4

Игор Жив ков ски
ма стер пра ва, адво кат из Бе о гра да

Или ја Ри ла ко вић 
ди пло ми ра ни прав ник, адво кат ски при прав ник из Бе о гра да
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се ра ди о де о би над ле жно сти и функ ци ја је дин стве не др жав не вла сти, о 

по де ли ра да, при ме ње ној на др жав не ор га не. Та ко се спре ча ва кон цен-

тра ци ја вла сти у јед ној лич но сти или ор га ну и ње но ар би трар но вр ше ње 

и по сти же уза јам на кон тро ла и рав но те жа у си сте му по де ле вла сти.

У по гле ду ор га ни за ци о них и функ ци о нал них ве за и од но са три гра-

не др жав не вла сти, у са вре ме ним прав ним др жа ва ма цен трал но пи та ње 

је од нос за ко но дав не и из вр шне вла сти. Ове две вла сти су по ли тич ког 

ка рак те ра и ме ђу њи ма, у окви ру пар ла мен тар ног си сте ма вла сти, по-

сто ји не по сред на функ ци о нал на ве за, ре ла тив но ви сок сте пен ме ђу за-

ви сно сти, уза јам не кон тро ле и рав но те же. Ту рав но те жу у са вре ме ној 

прак си опа сно на ру ша ва све сна жни ја уло га из вр шне вла сти ко ја, као 

ема на ци ја пар ла мен тар не ве ћи не, до ми ни ра над пар ла мен тар ном вла-

шћу, че сто је сво де ћи на свој из вр шни, гла сач ки ме ха ни зам. За раз ли ку 

од од но са ове две гра не вла сти, суд ска власт је у свом ра ду ауто ном на у 

од но су на дру ге две, у осно ви по ли тич ке вла сти, и ве за на је са мо уста вом 

и за ко ном. По себ но је зна чај на уло га устав них су до ва као чу ва ра устав-

но сти и за ко ни то сти, а ти ме и устав ног на че ла по де ле вла сти.

Одав но у на у ци устав ног пра ва ни је би ло то ли ко по ле ми ка као што 

је то би ло по до но ше њу уста ва Пе те фран цу ске ре пу бли ке 1958. го ди не 

ка да је Мо рис Ди вер же из нео но ву те о ри ју о по сто ја њу још јед ног об ли ка 

по де ла власт. Но ва те о ри ја го во ри о по лу пред сед нич ком си сте му по де ле 

вла сти, од но сно ме шо ви том си сте му. 

Иако и да ље по сто је круп на не сла га ња по во дом ове те о ри је, она је 

за жи ве ла у мно гим уџ бе ни ци ма устав ног пра ва. У свом ра ду ће мо по ку-

ша ти да ука же мо на пред но сти и ма не овог си сте ма и да опи ше мо на чин 

функ ци о ни са ња по је ди них ин сти ту та, а да би смо од го во ри ли шта је то 

што ме шо ви ти си стем одва ја од пар ла мен тар ног и пред сед нич ког, а шта 

има слич но са њи ма, нај пре тре ба по ћи од иде је о по де ли вла сти. Та ко ђе, 

због сло же но сти са ме те ме, а у ци љу бо љег раз у ме ва ња овог си сте ма 

по себ на па жња ће би ти усме ре на на при мер фран цу ског си сте ма вла сти 

и ана ли зу ње них устав них ин сти ту ци ја.

2. По јам об ли ка др жав не вла сти

Тра га ње за нај бо љим на чи ном вла да ви не је иде ал и веч ни за да так 

свих дру шта ва, од ан тич ке Грч ке, пре ко сред њег ве ка све до да на шњих 

да на. Сва ко до ба је на ла зи ло не ка ре ше ња за ко ја се сма тра ло да су нај-

бо ља. Сва ко од тих ре ше ња је има ло сво је за ступ ни ке ко ји су твр ди ли да 

је баш тај си стем нај бо љи.
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За по след њих две хи ља де го ди на, по ред ве ли ких на по ра, ни је про-

на ђе но уни вер зал но ре ше ње ко је би од го ва ра ло свим вре ме ни ма, дру-

штви ма и при ли ка ма. Ипак, до шло се и до за кључ ка да су не ки си сте ми 

вла да ви не бо љи – де мо крат ски ји, а не ки ло ши ји – ма ње или ви ше не де-

мо крат ски, као и да не ки од го ва ра ју ви ше јед ним, а не ки дру гим окол-

но сти ма. За то се мо же ре ћи да су си сте ми вр ше ња вла сти по пут жи вог 
ор га ни зма ко ји се ра ђа, раз ви ја, жи ви и уми ре, а сва ки од ових еле ме-
на та за ви си од тре нут них дру штве них окол но сти.

Иако је иде ја о по де ли вла сти по сто ја ла још у ан ти ци, на че ло по де ле 
др жав не вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску пр ви је из ло жио Шарл 
Мон те скје у свом де лу О ду ху за ко на, ко јим кри ти ку је по сто је ће ста ње у 
ко јем је краљ но си лац сва три об ли ка вла сти. 

Вин фрид Сте фа ни сма тра да се по де ла вла сти тре ба раз ма тра ти и на 
фе де рал ном, вре мен ском и ван др жав ном ни воу од лу чи ва ња, узи ма ју ћи 
у об зир со ци јал ни кон текст у ко ме се по ли тич ко од лу чи ва ње оства ру је.1

Те о ри ја о по де ли вла сти ни је по ти сну ла иде ју о де мо крат ском об-
ли ку је дин ства вла сти. Иде ју о скуп штин ском си сте му је дин ства из нео 
је Карл Маркс, по сле про па сти Па ри ске ко му не. По ње му, за ко но дав на 
власт је ви ша од из вр шне и суд ске. Ова те о ри ја је при хва ће на у со ци ја-
ли стич ким си сте ми ма 20. ве ка.

Мо рис Ди вер же и Жорж Ве дел су ука за ли да об ли ци др жав не вла сти 
за ви се ви ше од то га ко има ве ћи ну у пар ла мен ту не го ли од устав ног 
уре ђе ња2, ко је је вр ло зна чај но, иако се у прак си че сто ја вља ју од сту па ња 
од ње га. О то ме све до чи то да су ко му ни стич ке зе мље као узор сво јих 
уста ва узи ма ле не мач ки или фран цу ски устав, од ба цу ју ћи об лик вла да-
ви не ко ји је у тим уста ви ма про пи сан.

По што ва ње на че ла стро ге ор га ни за ци о не и функ ци о нал не не за ви-
сно сти3 зна чи да би за ко но дав ни ор ган вр шио је ди но за ко но дав ну, из вр-
шни из вр шну, а суд ски суд ску власт, што у прак си ни је из ве де но ни у 

нај до след ни је спро ве де ним си сте ми ма по де ле вла сти, на при мер у САД.

На ме ће се за кљу чак да из ме ђу три но си о ца др жав не вла сти тре ба да 

по сто ји са рад ња ко ја олак ша ва одр жа ва ње рав но те же мо ћи. Пре ма на-

чи ну на ко ји су ре гу ли са ни од но си ових ви до ва вла сти, у де мо крат ским 

др жа ва ма се раз ли ку ју пред сед нич ки, пар ла мен тар ни, ме шо ви ти и скуп-

штин ски си стем по де ле вла сти.

1  Ра до мир Лу кић, Бу ди мир Ко шу тић, Увод у пра во, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 

2008, стр. 65.
2  Ibid.
3  Ор га ни за ци о на не за ви сност је не мо гућ ност да ор га ни јед не вла сти од лу чу ју о 

по ста вља њу и сме њи ва њу слу жбе них ли ца дру ге вла сти. Функ ци о нал на не за ви сност 

спре ча ва да се ор га ни јед не ме ша ју у по сло ве дру гих ор га на вла сти.
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3. По де ла вла сти у прав ној те о ри ји

Те о ри ја о по де ли вла сти, чи ји су осни ва чи Лок и Мон те скје, да нас 

је по чет на тач ка у раз ма тра њу по де ле вла сти у пред сед нич ком, пар ла-

мен тар ном и ме шо ви том си сте му. У за ви сно сти од на чи на ту ма че ња 

те о ри ја о по де ли вла сти, има мо кру ту и гип ку по де лу вла сти. Кру та по-

де ла вла сти, ка рак те ри стич на за пред сед нич ки си стем, озна ча ва ону вр-

сту по де ле вла сти у ко јој не ма са рад ње из ме ђу ор га на вла сти. Сва ки 

ор ган вр ши ис кљу чи во сво ју функ ци ју и не ма пра во да се ме ша у функ-

ци је дру гих ор га на вла сти. Та ква по де ла вла сти омо гу ћа ва не за ви сност, 

ка ко ор га ни за ци о ну, та ко и функ ци о нал ну, сва ког ор га на вла сти за се бе. 

То је услов де мо кра ти је и пот пу но оства ре ње сло бо де.4 Гип ка по де ла 

вла сти, ка рак те ри стич на за пар ла мен тар ни си стем, омо гу ћа ва ме ђу-

соб ну кон тро лу по је ди них ор га на вла сти. Иако сва ки ор ган вр ши пр вен-

стве но сво ју функ ци ју, има пра во ме ша ња у функ ци је дру гих ор га на, и 

на тај на чин оства ру је пот пу ну кон тро лу над њи ма.

Ме шо ви ти си стем пред ста вља укр шта ње ова два на че ла, као и ком-

би на ци ју ин сти ту ци ја по зајм ље них из пред сед нич ког и пар ла мен тар ног 

си сте ма. Упра во у ана ли зи спо ме ну тих си сте ма вла сти огле да се пра ви 

зна чај те о ре ти ча ра ко ји су по де лу вла сти из ло жи ли. Има ју ћи на уму 

по ли тич ку ствар ност сво га вре ме на, на ро чи то зе ма ља у ко ји ма су жи-

ве ли, фор му ли са ли су сво је те о ри је та ко да у прак си бу ду пот пу но при-

ме њи ве и оства ри ве, што ће се убр зо по ка за ти на при ме ру САД-а, чи ји 

су се „оче ви осни ва чи” пр ви усу ди ли да ову иде ју при ме не у прак си.5 У 

Евро пи то га до ба бук та ле су гра ђан ске ре во лу ци је и ра то ви ко је је гра-

ђан ство по ве ло про тив плем ства и мо нар ха, а у ци љу ства ра ња гра ђан-

ских др жа ва и уки да њу ап со лут них мо нар хи ја. Ру ше њу ап со лу ти зма још 

ви ше су до при не ле ове те о ри је ко је је нај пре при хва ти ле гра ђан ска кла-

са јер је у њи ма про на ла зи ле оправ да ње за огра ни че ње вла сти мо нар ха. 

Џон Лок и Шарл Мон те скје пи са ли су сво ја де ла на дах ну ти по ле том 

гра ђан ских ре во лу ци ја ко је се вла да ле Евро пом XVI II ве ка. Обо ји ца су 

се пр вен стве но осла ња ла на ор га ни за ци ју вла сти ка ква је по сто ја ла у 

Ен гле ској то га до ба.

Лок да је ди хо том ну (ма да функ ци о нал но три хо том ну), а Мон те скје 

три хо том ну по де лу вла сти. За јед нич ке цр те мо же мо про на ћи у уре ђе њу 

за ко но дав ног те ла ко је по обо ји ци тре ба да бу де глав ни из раз во ље на-

ро да. Ме ђу тим, у Ло ко вом слу ча ју, за ко но дав на власт ипак ни је са мо 

4  Ли ди ја Ба ста, По ли ти ка у гра ни ца ма пра ва – Сту ди ја о ан гло сак сон ском кон сти-

ту ци о на ли зму, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2012. стр. 71–78.
5  Ко ста Ча во шки, Пра во као уме ће сло бо де, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2005, стр. 50.
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ствар на ро да, већ је на род, тј. пар ла мент де ли са кра љем ко ји је ујед но 

и но си лац из вр шне вла сти, што му се че сто за ме ра. За јед нич ка су и по-

сто ја ња огра ни че ња за ко но дав не вла сти, ко ја, иако је из раз на род не су-

ве ре но сти, не сме сву власт при гра би ти за се бе. Мон те скје огра ни че ње 

за ко но дав не вла сти ви ди у из вр шној вла сти ко ју оли ча ва краљ. Та ко он 

по ста вља по се бан си стем уза јам не кон тро ле вла сти др жав ни ор га на, по-

знат као си стем „те же и про тив те же”.6

Оба ауто ра из вр шну власт да ју кра љу, јер је при ро да ове вла сти да 

де лу је бр зо, спрет но и ефи ка сно, а та кве осо би не мо же по се до ва ти је-

ди но мо нарх. Раз ли ка је у то ме што Лок по зна је још јед ну под вр сту из-

вр шне вла сти ко ја је функ ци о нал но за пра во одво је на гра на вла сти, а то 

је фе де рал на власт. Фе де рал на власт уре ђу је ме ђу на род не од но се у др-

жа ви и због свог та ко де ли кат ног за дат ка ко ји зах те ва не што из ра же ни ја 

зна ња и спо соб но сти ко ја се за сни ва ју на то ме ка ко стран цу ва ља уго-

ди ти, она је та ко ђе по да ре на мо нар ху. Из то га про из ла зи да је мо нарх 

по Ло ко вој те о ри ји за пра во имао увид у све три гра не вла сти, не где ви-

ше, не где ма ње. Мон те скје, као што смо већ спо ме ну ли, раз ви ја си стем 

„те же и про тив те же” и екс пли цит но се из ја шња ва као про тив ник кон-

цен тра ци је вла сти у ру ка ма јед ног ли ца или јед ног ор га на. Он на ши ро ко 

обра зла же ме ђу соб ну кон тро лу за ко но дав не и из вр шне вла сти у раз ли-

чи тим сфе ра ма по ли тич ког жи во та. Суд ској вла сти оста вља ве ћу не за-

ви сност упра во због сво је спе ци фич не функ ци је.7

По мно гим кри ти ча ри ма основ на раз ли ка из ме ђу Ло ка и Мон те скјеа 

је сте у то ме што Мон те скје по зна је суд ску власт ко ја је за Ло ка као та ква 

пот пу но не по зна та. За то мно ги ауто ри пред ност да ју Мон те скјеу јер ње-

го ву те о ри ју сма тра ју ком плет ни јом и са мим тим са вре ме ни јом. Ме ђу-

тим, код Мон те скјеа је ова гра на вла сти де фи ни са на по ма ло нео д ре ђе но 

и ви ше пред ста вља не ки сег мент из вр шне вла сти. Та ко ђе, она се уоп ште 

не осла ња на тра ди ци ју ан гло сак сон ског пре це дент ног си сте ма, иако је 

це ла Мон те скје о ва те о ри ја на пи са на у ду ху ен гле ске устав но сти.8

Обо ји ца на чо ве ка као би ће гле да ју слич но – као на би ће ко је пре-

вас ход но те жи за до во ље њу сво јих жи во тињ ских на го на. Власт му по-

ма же да те на го не са вла да и ра ци о на ли зу је у не кој ме ри.9 Лок го во ри о 

6  Џон Лок, Две рас пра ве о вла ди, Уто пи ја, Бе о град, 2002, стр. 301–309.
7  Шарл Мон те скје, О ду ху за ко на, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1989, стр. 114–117.
8  M. J. C. Vi le, Con sti tu ti o na lism and the Se pa ra tion of Po wers, Ox ford, 1967, стр. 83–106.
9  По Ло ку, ко ји је ина че и је дан од тво ра ца те о ри је дру штве ног уго во ра, сло бо да 

чо ве ка је не при ко сно ве на и ње го ви зах те ви ни у ком слу ча ју не сме ју би ти не ис пу ње ни, 

а сло бо да угро же на. Уко ли ко се то до го ди, чо век има пра во на по бу ну као јед но од сво-

јих при род них пра ва. Чо век ства ра др жа ву жр тву ју ћи део сво је сло бо де да би му жи вот 
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не при ко сно ве ној вла сти на ро да ко ја је про из вод при род но прав них тен-

ден ци ја, а чи ја се упо ри ште на ла зи у дру штве ном уго во ру, чи ји је је дан 

од пи са ца и сам Лок. Иако је нај ви ше вла сти и да ље оста ло кон цен три-

са но у ру ка ма мо нар ха, на род, ко ји му је власт и дао, има пра во и да је 

оду зме. Код Ло ка, по де ла вла сти је по сле ди ца су ве ре но сти на ро да ко ји 

власт мо же и мо ра да ор га ни зу је она ко ка ко ње му од го ва ра.10

Код Мон те скјеа је не што дру га чи је. Са мим тим што он пред ви ђа и 

суд ство као гра ну вла сти, ње го ва по де ла је ком плет ни ја. Власт је рав но-

мер ни је рас по ре ђе на и он је из ра зи ти про тив ник кон цен тра ци је вла сти 

у ру ка ма јед ног ор га на. За ко но дав ну власт вр ши на род пре ко сво јих 

пред став ни ка. Из вр шна власт је по ве ре на мо нар ху, док је суд ска власт 

не за ви сна. Све вла сти се ме ђу соб но кон тро ли шу, те је на тај на чин пот-

пу но от кло ње на мо гућ ност зло у по тре бе и из вр га ва ња у са мо вла шће.11

Те о ри је о по де ли вла сти по че ле су да се раз ви ја ју још у Ан тич кој 

Грч кој, у де ли ма Пла то на и Ари сто те ла, да би се у сред њем ве ку овим 

пи та њем ба вио Мар си ли је Па дов кси. Ипак, оне свој вр ху нац до сти жу тек 

у де ли ма Ло ка и Мон те скјеа, чи ја ће ре ше ња би ти узор ка ко бу ду ћим 

те о ре ти ча ри ма, та ко и у прак си. Иако у не ку ру ку при лич но раз ли чи те, 

сје ди ње не ове две те о ри је по ста ви ле су осно ве да на шњим по де ла ма вла-

сти, мо жда и не све сно јер љу ди у прак си ве о ма сла бо сле де те о ри ју. 

Уто ли ко је њи хов зна чај и ве ћи јер су за пра во ус пе ле да пред ви де ка ко 

ће би ти кон сти ту и са на власт у бу дућ но сти. Про у ча ва ју ћи их, до ла зи мо 

до иде је на стан ка и раз во ја др жа ве у скла ду са при ли ка ма вре ме на у 

ко ји ма се оства ру ју. Оне су ујед но про из вод иде а ла сво јих ства ра ла ца и 

по ли тич ких при ли ка исто риј ских епо ха у ко ји ма на ста ју.

4. Мо рис Ди вер же и те о ри ја ме шо ви тог си сте ма вла сти

4.1. На ста нак

Уста вом Фран цу ске од 1958. го ди не на сто ја ло се да се от кло не еви-

дент не сла бо сти по ли тич ких си сте ма за вре ме тре ће и че твр те ре пу-

у за јед ни ци дао ве ћу си гур ност и оси гу рао пра во на имо ви ну, али уко ли ко др жа ва поч не 

да на ру ша ва ње го ве ин те ре се, он има пра во да је сру ши и та да се пре ла зи у ста ње ра та. 

С дру ге стра не, по Мон те скјеу, по је дин ци су до бри са мо при ли ком из бо ра сво јих пред-

став ни ка у за ко но дав но те ло, али ни су спо соб ни да од лу чу ју о пи та њи ма од ве ћег зна ча ја 

јер не по се ду ју не ке по себ не од ли ке, као што су по ре кло или бо гат ство. Та ко да он, за 

раз ли ку од Ло ка, не уз ди же лич ност по је дин ца чи ја во ља увек мо ра би ти ис по што ва на.
10  Карл Фри дрих, Кон сти ту ци о нал на де мо кра ти ја, ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 

158–159.
11  Сло бо дан Јо ва но вић, Др жа ва, Про све та, Бе о град, 2005, стр. 90–123.
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бли ке, а нај пре пре власт пар ла мен та над вла дом. То је че сто во ди ло 

па ра ли са њу ег зе ку ти ве и ло шем упра вља њу зе мљом. У та квој си ту а ци ји 

вла да уоп ште ни је ни по сто ја ла, а ако је сте ни је мо гла ефи ка сно да спро-

ве де свој про грам, од но сно по ли ти ку. На све то ва ља до да ти и ха о ти чан 

ви ше стра нач ки си стем. За то је је ди ни из лаз би ла озбиљ на устав на ре-

фор ма. Глав не цр те ре фор ме уне те у устав су ра ци о на ли за ци ја пар ла-

мен та ри зма и еле мен ти вла сти ко је има пред сед ник у пред сед нич ком 

си сте му.12 Уте ме љи вач те о ри је ме шо ви тог си сте ма био је Мо рис Ди вер же.
Пр ви пут Ди вер же је из нео сво ју те о ри ју 1970. го ди не, али је она 

пре тр пе ла не ко ли ко из ме на, па се ши ра на уч на јав ност упо зна ла са њом 

тек 1980. го ди не. На и ме, да би је дан си стем био ме шо вит мо ра ју по сто-

ја ти три еле мен та, а то су:

1) да је пред сед ник иза бран на оп штим из бо ри ма,

2) да он рас по ла же ве о ма зна чај ним овла шће њи ма и

3)  да на спрам ње га сто је пре ми јер и ми ни стри ко ји рас по ла жу из вр-

шном и управ ном вла шћу и чи ји ман дат тра је док ужи ва ју по ве ре ње 

пар ла мен та.13

Пре ма овом кри те ри ју ми ма, се дам др жа ва се мо же под ве сти под 

овај си стем: То су: Вај мар ска Не мач ка, Аустри ја, Пор ту гал, Фин ска, Ир-

ска, Исланд и Фран цу ска.14

4.2. Од нос са пар ла мен тар ним и пред сед нич ким си сте мом

Иако се мо же ре ћи да има ви ше слич но сти са пар ла мен тар ним си-

сте мом, јер је из вр шна власт по де ље на из ме ђу ше фа др жа ве и вла де, а 

вла да је по ли тич ки од го вор на пар ла мен ту, кључ на раз ли ка се огле да у 

то ме што пред сед ник у ме шо ви том си сте му има исти ле ги ти ми тет као 

и пар ла мент јер се би ра на оп штим из бо ри ма, не по сред но од стра не 

гра ђа на, док је ле ги ти ми тет пред сед ни ка у пар ла мен тар ном си сте му 

из ве ден, тј. би ра га или пар ла мент или је шеф др жа ве на след ни мо нарх.

Са дру ге стра не, и у ме шо ви том и пред сед нич ком си сте му гра ђа ни 

се ди рект но из ја шња ва ју о из бо ру пред сед ни ка, ко ји ода тле из вла чи не-

по сред ни по ли тич ки ле ги ти ми тет. Раз ли ка је у то ме ка ко се де ли из вр-

шна власт. У пред сед нич ком си сте му но си лац из вр шне вла сти је сам 

12  Ми о драг Јо ви чић, Устав ни и по ли тич ки си сте ми, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 

2006, стр. 652.
13  Дар ко Си мо вић, По лу пред сед нич ки си стем, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2010, 

стр. 7.
14  Ibid.
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пред сед ник, док вла да фор мал но не по сто ји.15 Он је за сно ван на кру тој 

по де ли вла сти и од ли ку је га мо но це фал ност, што зна чи да је пред сед ник 

и шеф др жа ве и шеф вла де. На су прот то ме, у ме шо ви том си сте му, вла-

да је за ви сна од пар ла мен та, а из вр шна власт је по де ље на из ме ђу ше фа 

др жа ве и вла де.

4.3. Фак то ри ко ји ути чу на функ ци о ни са ње ме шо ви тог си сте ма

Узев ши у об зир на ве де не ка рак те ри сти ке, оправ да но је по ста ви ти 

пи та ње ко ји то фак то ри ути чу на функ ци о ни са ње ме шо ви тог си сте ма. 

Пре ма Ди вер жеу, по сто је че ти ри основ на фак то ра: са др жи на уста ва и 

ком би на ци ја тра ди ци је и окол но сти (као ег зо ге ни) и са став пар ла мен-

тар не ве ћи не и по ло жај пред сед ни ка у од но су на ту ве ћи ну (као ен до-

ге ни). 

1) Ег зо ге ни фак то ри:

Са др жи на уста ва је упра во то што нај ви ше ме ђу соб но раз ли ку је по-

је ди не ме шо ви те си сте ме. Раз ли ке се уоча ва ју на пла ну кон трол них 

овла шће ња ко ја се до де љу ју пред сед ни ку (рас пу шта ње скуп шти не, рас-

пи си ва ње ре фе рен ду ма и сл.), пра ва опо зи ва вла де и упра вља ју ћих овла-

шће ња.

а)  Ком би на ци ја тра ди ци је и окол но сти – ука зу је нам раз ло ге због 

ко јих је усво јен ме шо ви ти си стем. У слу ча ју да се ра ди о про це су 

на ци о нал ног са мо о пре де ље ња, иза бра ни пред сед ник је сим бол 

но во у ста но вље не др жав но сти. У дру гом слу ча ју, ме шо ви ти си стем 

је уве ден ка ко би за ме нио до та да шњи си стем по де ле вла сти, као 

што се то де си ло у Фран цу ској.

2) Ен до ге ни фак то ри:

а)  Са став пар ла мен тар не ве ћи не – Ди вер же на во ди да је мо гу ће не-

ко ли ко си ту а ци ја: мо же по сто ја ти ко а ли ци о на ве ћи на у ко јој до-

ми ни ра јед на стран ка, за тим да не по сто ји ја сна пар ла мен тар на 

ве ћи на или да по сто ји јед на сна жна ве ћи на у чи ји са став ула зе 

пред став ни ци јед не стран ке. Од овог фак то ра за ви си на ред ни, а 

то је по ло жај пред сед ни ка.

б)  По ло жај пред сед ни ка у од но су на пар ла мен тар ну ве ћи ну – он мо же 

би ти ли дер стран ке ко ја има ве ћи ну или са мо би ти њен члан. Та-

ко ђе он не мо ра при па да ти стран ци ко ја има ве ћи ну или пак 

15  Не фор мал но, оно што се мо же ока рак те ри са ти као вла да су чла но ви пред сед-

нич ког ка би не та ко ји му „по ма жу” у вр ше њу из вр шне вла сти. 
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мо же би ти и у опо зи ци ји.16 Ди вер же за кљу чу је да у зе мља ма без 

ја сне пар ла мен тар не ве ћи не углав ном до ла зи до по ду да ра ња 

уста ва и прак се, па шеф ни је ни вла дар, ни ти но ми нал ни во ђа. 

На су прот то ме, та мо где по сто ји ста бил на ве ћи на у пар ла мен ту, 

до ла зи до ра зи ла же ња устав них нор ми и прак се, па је пред сед ник 

или до ми нан та или има са мо сим бо ли чан ста тус, као што има 

шеф др жа ве у пар ла мен тар ном си сте му.17

5. Ме шо ви ти си стем у Фран цу ској

Као што је већ по ме ну то, Фран цу ска је устав на ко лев ка ме шо ви тог 

си сте ма. На сто је ћи да от кло ни ма не ко је су пра ти ле Тре ћу и Че твр ту 

ре пу бли ку, у устав Пе те ре пу бли ке је уне та ком би на ци ја ин сти ту ци ја из 

по сто је ћа два си сте ма по де ле вла сти, до тад не по зна та устав ној на у ци и 

прак си. То су сле де ћа обе леж ја:

1)  Пред сед ник ре пу бли ке је шеф др жа ве и вла де и би ра се на пет го-

ди на. Као што је по зна то, он је иза бран не по сред но од стра не 

гра ђа на. Ти ме је ње гов ле ги ти ми тет из јед на чен са оним ко ји има 

пар ла мент. Пред сед ник је по ли тич ки нео д го во ран, а под ле же 

са мо кри вич ној од го вор но сти у слу ча ју ве ле и зда је.18 Пре ма Ди-

вер жеу, над ле жно сти ко ји ма пред сед ни ка рас по ла же по ти чу од 

ста бил не и је дин стве не пар ла мен тар не ве ћи не ко ја ло јал но слу жи 

ше фу др жа ве.19

2)  Вла да је од го вор на пред пар ла мен том, што је од ли ка пар ла мен-

тар ног си сте ма, ме ђу тим ми ни стри ни су чла но ви пар ла мен та, 

што је свој стве но пред сед нич ком си сте му. Сед ни ца ма вла де ру-

ко во ди пред сед ник Ре пу бли ке и пот пи су је ње не ак те. Уоп ште го-

во ре ћи, ег зе ку ти ва из вр ша ва за ко не и спро во ди во љу пар ла мен та. 

Она то чи ни пу тем уред би. Ме ђу тим, због фор мал но сти у про це су 

до но ше ња за ко на у пар ла мен ту, све ви ше у прак су ула зи де ле ги-

ра но за ко но дав ство. На и ме, ег зе ку ти ва је до би ла пра во да, не че-

ка ју ћи за кон ско овла шће ње, ини ци ја тив но при сту пи ре гу ли са њу 

од ре ђе не ма те ри је пу тем ауто ном них уред би. Та ко је ег зе ку ти ва 

по ста ла глав ни прет по ста вље ни за ко но да вац, а пар ла мент са мо 

по остат ку.20

16  Дар ко Си мо вић, стр. 9 и да ље.
17  Ibid.
18  Ми о драг Јо ви чић, стр. 652.
19  Дар ко Си мо вић, 257.
20  Ми о драг Јо ви чић, стр. 654.
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3)  Пар ла мент се са сто ји од На ци о нал не скуп шти не и Се на та. Скуп-

шти ну чи не по сла ни ци иза бра ни на пет го ди на на оп штим из бо-

ри ма, док се се на то ри би ра ју на де вет го ди на, с тим што се сва ке 

три го ди не би ра по јед на тре ћи на се на то ра. Иако има ју иста за-

ко но дав на овла шће ња, На ци о нал на скуп шти на има из ве сну пред-

ност јер вла да од го ва ра пред њом. Но, за раз ли ку од пар ла мен-

тар ног си сте ма, у ме шо ви том си сте му не по сто ји ин тер пе ла ци ја, 

већ је ди но по сла нич ка пи та ња. Та ко је по ло жај вла де по стао мно-

го ста бил ни ји јер јој је вр ло те шко из гла са ти по ве ре ње.21

Пре ма ста но ви шту про фе со ра Јо ви чи ћа, Устав од 1958. го ди не је 

пи сан пре ма ме ри ге не ра ла Шар ла де Го ла. Устав не ин сти ту ци је су са-

чи ње не пре ма ње му, па је устав ни оквир прак тич но дао основ за оства-

ри ва ње ње го вог лич ног ре жи ма. Де Гол је устав ту ма чио и при ме њи вао 

ка ко је ње му од го ва ра ло. Овај ин сти ту ци о нал ни оквир је на ста вио да 

функ ци о ни ше и по сле Де Го ло ве остав ке 1969. го ди не. Ипак, не сум њи во 

је да по ли тич ки си стем за вре ме Де Го ла и по сле ње га ни су исти, иако је 

текст уста ва остао не из ме њен. 

6. Сла бо сти ме шо ви тог си сте ма

На ше раз ма тра ње не би би ло пот пу но, а да не обра ти мо па жњу и на 

кри ти ке ко је су упу ће не овом те о риј ском кон цеп ту. Про фе сор Рат ко 

Мар ко вић при ме ћу је да ме шо ви ти си сте ми у оп шти ин сти ту ци о нал ни и 

по ли тич ки оквир пар ла мен та ри зма уно се по је ди на обе леж ја пред сед-

нич ког си сте ма.22 У си сте му у ко јем по ред вла де по сто ји и ин сти ту ци ја 

ја ког пред сед ни ка по ве ћа ва се ри зик од бло ка де ин сти ту ци ја, јер не по-

сто ји ефи ка сан ме ха ни зам ре ша ва ња су ко ба из вр шне и за ко но дав не вла-

сти. Раз лог то ме је и то што по ме ну те гра не вла сти има ју јед нак по ли-

тич ки ле ги ти ми тет. По ред то га, и у окви ру са ме из вр шне вла сти по сто ји 

мо гућ ност су ко ба јер сва ко од цен трал них ор га на же ли да мак си мал но 

ис ко ри сти уста вом про гла ше ну над ле жност.23

Олег Прот сик је ана ли зи рао бив ше ко му ни стич ке ре жи ме и за кљу-

чио да је ме шо ви ти си стем стал ни из вор фру стра ци ја за пред сед ни ка 

др жа ве ако ње гов не по сред ни ле ги ти ми тет не ма по др шку у уста ву, док 

Сти вен Ро пер на во ди да ме шо ви ти си стем ни је нај бо ље ре ше ње за зе мље 

21  Ibid.
22  Рат ко Мар ко вић, Устав но пра во и по ли тич ке ин сти ту ци је, Слу жбе ни гла сник, 

Бе о град, 1995, стр. 241.
23  Дар ко Си мо вић, стр. 267.
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са не раз ви је ним стра нач ким си сте мом јер ко ха би та ци ја у та квом окру-

же њу мо же до ве сти до не ста бил но сти це лог по ли тич ког си сте ма.24

За раз ли ку од два тра ди ци о нал на си сте ма по де ле вла сти код ко јих 

се функ ци о ни са ње мо же пред ви де ти, у слу ча ју ме шо ви тог си сте ма ни-

ка да се не мо же зна ти ка ко ће се од ре ђе ни устав ни кон цепт по ка за ти у 

прак си.

7. За кљу чак

Из град ња де мо кра ти је уз исто вре ме но уво ђе ње тр жи шне при вре де 

прет по ста вља са вла да ва ње број них иза зо ва и те шко ћа. Иако је тач но да 

де мо кра ти ја, као по ли тич ка фор ма мо же увек да бу де уве зе на и пре сли-

ка на, све јед но ни је ја сно у ком об ли ку (пред сед нич ком, пар ла мен тар-

ном или дру гом) тре ба да се уве зе.25 С тим у ве зи, мо же се при ме ти ти да 

је устав но про јек то ва ње же ље ног си сте ма ор га ни за ци је вла сти (уоста-

лом, као и вла да ви не пра ва, људ ских пра ва и бит них са сто ја ка де мо кра-

ти је) да ле ко јед но став ни је од ње го вог кон со ли до ва ња у прак си. То нам 

ја сно илу стру је не са мо слу чај Ср би је већ и дру гих тран зи ци о них зе-

ма ља.

На осно ву на ше ана ли зе мо же мо да за кљу чи мо да ме шо ви та струк-

ту ра овог си сте ма пред ста вља ње го ву пред ност, с јед не, али и нај ве ћу 

ма ну, с дру ге стра не. Раз лог је јед на ки ле ги ти ми тет за ко но дав не и из вр-

шне вла сти. Упра во у то ме ле жи основ су ко ба ове две гра не вла сти. По-

ред то га, упра во то је оно што Ди вер же о ви кри ти ча ри нај ви ше на па да ју.

И по ред не спор них ма на ко је га од ли ку ју, овај си стем се по ка зао као 

нај бо ље ре ше ње за др жа ве ко је су би ле или су на пре ла зу од ауто ри тар-

ног ка де мо крат ском др жав ном уре ђе њу.

Igor Živ kov ski, LL.M., At tor ney at Law, Bel gra de

Ili ja Ri la ko vić, LL.B., Le gal Tra i nee, Bel gra de

Mi xed System of Se pa ra tion of Po wers

Sum mary

The prin ci ple of se pa ra tion of po wers is con si de red to be as one of the most im por tant 
le gal and po li ti cal prin ci ples of the mo dern sta tes. It is al so con si de red as the keysto ne 
of the so-cal led „ru le of law”, a sta te in which all of its bo di es are ac ting ex clu si vely on 
the ba sis of the con sti tu tion and ot her le gal acts, not on the ba sis of ar bi trary me ant 

24  Ibid.
25  Ђо ва ни Сар то ри, Де мо кра ти ја: шта је то?, ЦИД, Под го ри ца, 2001, стр. 295.
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„in te rest of the sta te”. So me aut hors are thin king abo ut anot her di men sion of the prin-
ci ple of se pa ra tion of po wers: po li ti cally – eman ci pa ting di men sion. No net he less, the 
prin ci ple of se pa ra tion of po wers, ta ken by it self and in de pen dently from ot her fac tors 
which can ma ke an in di vi dual to feel po li ti cally free, co uldn’t be ta ken as ab so lu te gu-
a ranty for re spec ting hu man rights and fre e doms, as shown in the exam ple of rat her 
con tro ver sial French re vo lu tion. Alt ho ugh the prin ci ple of se pa ra tion of po wers is 
usu ally ban ded to the na me of Char les Mon te squ ie, even be fo re this fa mo us French 
aut hor, the re we re so me ot her aut hors who cla i med the im por tan ce of this prin ci ple. 
Se pa ra tion of po wers is by ru le, un der stood as tri ple: as se pa ra tion of sta te fun cti ons 
on le gi sla ti ve, exe cu ti ve (ad mi ni stra ti ve) and ju di cial. To day, this kind of par ti tion is 
un der stood as rat her anac hro ne, be ca u se it isn’t able to re spect the re a lity of mo dern 
sta te in which exists a num ber of sta te fun cti ons lar ger than that mythi cal num ber 
three.

Key words: se pa ra tion of po wers, ho ri zon tal se pa ra tion of po wers, exe cu ti ve, le gi sla ti ve 
and ju di cial po wer, par li a men ta rism, se mi-pre si den tial system
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ПРИМЕДБЕ НА ЗАКОН О ВРАЋАЊУ ИМОВИНЕ

За кон о вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе ште ће њу је про ти ван Уста ву 

Ре пу бли ке Ср би је из 2007. го ди не. На ве шћу раз ло ге за ову тврд њу.

Устав РС пред ви ђа и од ре ђу је у гла ви под на сло вом ,,По де ла вла сти’’ 

у чл. 4: Уре ђе ње вла сти по чи ва на по де ли вла сти на за ко но дав ну, на 

из вр шну и суд ску.

Став 3: Од нос три гра не вла сти за сни ва се на рав но прав но сти и ме-

ђу соб ној кон тро ли.

Став 4. Суд ска власт је не за ви сна.

Ако је суд ска власт не за ви сна, а је сте, он да се ње не од лу ке мо ра ју 

по што ва ти и при ме њи ва ти.

Ако је суд ском од лу ком о ре ха би ли та ци ји из ри чи то од ре ђе но и пре-

су ђе но да је пра во сна жна пре су да ко јом су од ре ђе на ли ца осу ђе на за 

те шка кри вич на де ла и на ка зну кон фи ска ци је це ло куп не имо ви не уз 

огра ни че ње из чл. 6. о кон фи ска ци ји и при то ме се на бра ја ју, го то во у 

це ло сти, пред ме ти пра ва вла сни штва као нај ва жни јег де ла це ло куп не 

имо ви не, па се да ље ка же – да се и Ре ше ње Вр хов ног су да ко јим је пр-

во сте пе на пре су да по твр ђе на а ко јим од лу ка ма су из иде о ло шко по ли-

тич ких раз ло га по вре ђе на пра ва на имо ви ну, да су да кле обе суд ске од-

лу ке и пр во сте пе на и дру го сте пе на ни шта ве од тре нут ка њи хо вог 

до но ше ња и да су ни шта ве све прав не по сле ди це ових пре су да, укљу-

чу ју ћи и кон фи ска ци ју имо ви не, та ко да се ре ха би ли то ва на ли ца 

сма тра ју нео су ђи ва ним.

Ова суд ска од лу ка је по ста ла пра во сна жна и из вр шна и у скла ду са 

чл. 4. став 4. Уста ва РС  пред ста вља из раз суд ске вла сти и ње не не за ви-
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сно сти. Ни јед на од пре о ста ле две вла сти од но сно за ко но дав на и из-

вр шна – не мо гу спре ча ва ти при ме ну од лу ке суд ске вла сти!

А ипак ни је та ко! Не го ка ко? Та ко што за ко но дав на власт до но си 

за кон о вра ћа њу од у зе те имо ви не и обе ште ће њу, од но сно до но си за кон 

о вра ћа њу не че га што је вра ће но од лу ком суд ске вла сти о ре ха би ли та-

ци ји осу ђе них ли ца ко ја ка же: ,,... да су ни шта ве све прав не по сле ди це 

ових пре су да – укљу чу ју ћи и кон фи ска ци ју имо ви не’’, што зна чи да 

се кон фи ска ци јом од у зе то пра во сво ји не – има вра ти ти у це ло сти од-

но сно на свим пред ме ти ма ко ји су њи ме би ли об у хва ће ни и ни ка кав 

за кон о вра ћа њу од у зе те имо ви не - ни је био по тре бан да га до но си 

за ко но дав на власт а по го то во ни је био по тре бан број ни би ро крат-

ски апа рат ко га је на пра ви ла из вр шна власт да у ње но име, у ду гом, 

сло же ном и не по треб ном  по ступ ку вра ћа не што за што смо ре кли да је 

већ вра ће но!

Од лу ка суд ске вла сти за ко ју Устав РС ка же у чл. 4 да је не за ви сна.

Шта је то тре ба ло да зна чи? Тре ба ло је да се на осно ву пра во сна жне 

суд ске од лу ке вра ти све што је ре ха би ли то ва ним ли ци ма од у зе то и што 

је сте и што ни је у суд ској од лу ци на бро ја но од но сно да се вра ти све што 

је осу ђу ју ћом пре су дом ре ха би ли то ва ним ли ци ма од у зе то. А ни је вра-

ће но. Ни ти је би ло ex offо, ни ти се мо гло ус пе ти у тра же њу да се од у зе то 

вра ти.

Аутор овог ра да, по сре до ва њем за јед нич ког при ја те ља, тра жио је то 

на вре ме од ди рек то ра Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, ко ји је то од био 

са из го во ром да би у Ср би ји по сле де мо крат ских про ме на су тра дан био 

сме њен.

Да би не ки за кон био су про тан Уста ву не мо ра за то да по сто ји де сет 

раз ло га, јер се то Уста вом не тра жи, по го то во не – ку му ла ци ја ових раз-

ло га. До во љан је је дан раз лог – као у овом слу ча ју, ра ди ко јег, на осно ву 

ових чи ње ни ца и њи хо вим об ја шње њем – За кон о вра ћа њу од у зе те имо-

ви не кон фи ска ци јом – ни је тре бао би ти ни до не сен, по то го во не ка кав 

је сте, са мно штвом огра ни че ња и не по треб них пре пре ка, што ве ћи ну 

ре ха би ли то ва них ли ца и њи хо вих на след ни ка спре ча ва да оства ре пра во 

вра ћа ња од у зе те имо ви не.

Ово је ко мен тар вра ћа ња кон фи ско ва не имо ви не што, ме ђу тим, ни је 

био је ди ни об лик и на чин пре тва ра ња при ват не имо ви не у др жав ну, не го 

је био по ка зни и ти ме – без на кна де.

По сто ја ли су мно го број ни слу ча је ви на ци о на ли за ци је, до ду ше уз 

на кна ду, али сим бо лич ну и они мо гу би ти пред ви ђе ни и од ре ђе ни за ко-

ном о вра ћа њу.
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Осим на ци о на ли за ци је по сто ја ли су слу ча је ви екс про при ја ци је, та-

ко ђе уз на кна ду и ови су слу ча је ви вра ћа ња уз обе ште ће ње по го то во 

мо гли би ти ре гу ли са ни за ко ном али за раз ли ку од њих, слу ча је ви кон-

фи ска ци је – ни ка ко, јер све што је кон фи ско ва но као по сле ди ца ка зне 

за кри вич но де ло про тив на ро да и др жа ве – то је од лу ком су да о ре ха-

би ли та ци ји вра ће но. И тре ба ло је би ти вра ће но пре и без до но ше ња 

За ко на о вра ћа њу.

На осно ву из не тих чи ње ни ца и њи хо вим об ја шње њем сма тра мо да 

је За кон о вра ћа њу од у зе те имо ви не про ти ван Уста ву Ре пу бли ке Ср би је 

и да би као та кав тре бао би ти у це ло сти ста вљен ван сна ге.

У та квом за ко ну на шле су ме сто од ред бе као што је вре мен ско огра-

ни че ње под но ше ња зах те ва за вра ћа ње од у зе те имо ви не – у тра ја њу од 

две го ди не. То је су прот но прав ним пра ви ли ма, јер пра во на за шти ту 

пра ва сво ји не не за ста ре ва а про тив но је и устав ном пра ву гра ђа ни на 

на за шти ту имо ви не, ко ја се у овом слу ча ју гу би – про те ком ро ка ко ји 

је за ко ном од ре ђен, без об зи ра ко ли ко он био ду га чак, што зна чи да се 

под но ше ње зах те ва не би тре ба ло огра ни ча ва ти ро ком. Не мо же и 

не сме по сто ја ти огра ни че ње за шти те пра ва имо ви не а пра во сво ји не је 

нај зна чај ни је пра во из са ста ва имо ви не ра ди ко јег су и до не се ни ови 

за ко ни, ра ди ко јег су су ђе ни и осу ђе ни ови љу ди, за ко је се ка сни је до-

ка за ло – да ни су би ли кри ви за оно за што су би ли су ђе ни.

Тре ба ла је но вој др жа ви и они ма ко ји су њо ме упра вља ли – по оби-

му огром на и ве о ма вред на имо ви на. На по кон, за то је и на ста ла ре во-

лу ци ја да би јед ни по ста ли, на кон што су дру ги пре ста ли, да би се 

јед ни исе ли ли а дру ги се усе ли ли. На жа лост ни је би ло ме ре ни код 

сти ца ња ни код од у зи ма ња. И са да, ка да је до шло до де мо крат ских про-

ме на, до но си се за кон ко јим се вре мен ски огра ни ча ва пра во зах те ва ња 

вра ћа ња, од но сно за шти те имо ви не, што од рим ског пра ва ни кад и ниг-

де у про те клих две хи ља де го ди на – ни је би ло, јер од та да пра во за шти те 

и вра ћа ња пра ва сво ји не – не за ста ре ва, осим у Ср би ји.

За што? Али то ни је ви ше ва жно ако се за кон про гла си као про ти ван 

Уста ву, од но сно чла ну. 4 Уста ва – ти ме што ни је при знао пра во на суд ску 

власт и не за ви сност у ње ном ра ду и од лу чи ва њу.

А по себ но у из вр ше њу суд ске од лу ке.

Пред ла же мо ра ди то га да се Од ред ба о ро ку за под но ше ње зах-

те ва ста ви ван сна ге и да ово пра во ко је про ис ти че из пра ва на за шти ту 

имо ви не, што је Уста вом РС за га ран то ва но, па је од ред ба о вре мен ском 

огра ни че њу пра ва на под но ше ње зах те ва за вра ћа ње имо ви не – про-

тив на Уста ву, што је још је дан од раз ло га за ста вља ње ван сна ге За-

ко на о вра ћа њу од у зе те имо ви не
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Жи во јин Ше стић
Адв. у пен зи ји iz Београдa 

АДВО КАТ СКА ЧИ ТАН КА

На тр жи шту прав не ли те ра ту ре, не дав но се по ја ви ла књи га са, по-

ма ло, про во ка тив ним на зи вом Адво кат ска чи тан ка.
Сви се ми, из де тињ ства и на ших школ ских по че та ка, се ћа мо чи-

тан ки, зна мо че му су слу жи ле и шта су за нас зна чи ле. Баш за то нам је 

на зив ове књи ге драг али и за го не тан. Шта, за пра во, са др жи адво кат ска 

чи тан ка? Од го вор ће мо до би ти од мах по отва ра њу књи ге.

У пи та њу је ве о ма обим на књи га од 730 стра ни ца, са ве о ма бо га том 

и ко ри сном са др жи ном. Ауто ри књи ге су адво ка ти из Ни ша Оли вер 

Ињац и Ми ро слав Стан ко вић. Оли ве ра Ињ ца зна мо као мла дог адво ка та, 

вр сног ин те лек ту ал ца, ауто ра књи ге Ве ли ке адво кат ске од бра не. Ње гов 

са рад ник у ра ду на овом при руч ни ку био је ис ку сни и углед ни ни шки 

адво кат Ми ро слав Стан ко вић.

Адво кат ска чи тан ка је при руч ник на ме њен, пре свих, адво ка ти ма, 

по себ но мла дим, али је, без сум ње, ко ри стан и за су ди је и ту жи о це па и 

прав ни ке ван пра во су ђа. Мо же се ко ри сти ти, та ко ђе, и код при пре ме за 

по ла га ње пра во суд ног ис пи та као и за по ла зни ке Адво кат ске ака де ми је. 

Адво кат ска чи тан ка се са сто ји из че ти ри де ла: са ве ти, ро ко ви, обра-
сци и из во ри.

Сва ки од ових де ло ва је, на свој на чин, за ни мљив и, раз у ме се, кори-

стан. Чи ни нам се да су то по себ но са ве ти. Не знам прав ну ли те ра ту ру 

ко ја та ко не што са др жи. Са ве ти које нам дају на ста ли су из го ди на ма 

на та ло же ног про фе си о нал ног ис ку ства лич но до жи вље ног или на дру ги 

начин са зна тог.

Са ве ти по чи њу ти ме ка да се сти чу усло ви за адво ка ту ру, ка ко по-

ста ти успе шан адво кат, где и ка ко отво ри ти адв. кан це ла ри ју, о адво кат-

ском по сло ва њу, о од но сима са кли јен те лом, про ти сним стран ка ма и 

адво ка ти ма, затим од но си са су дом, про це сно прав ној так ти ци и број-

ним тех нич ким пи та њи ма зна чај ним за адво кат ско по сло ва ње. Цен-

трал но пи та ње у тим са ве ти ма је од нос адво кат–кли јент, са по себ ним 

ПРИКАЗИ
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на гла ском на пра ви ла и прин ци пе адво кат ске ети ке. Ту је укуп но 80 

ко ри сних са ве та ко ји за у зи ма ју 34 стра ни це ове књи ге.

Дру ги део Адво кат ске чи тан ке на зван је Ро ко ви. У овом де лу об ра-

ђен је но ви За кон о пар нич ном по ступ ку ко ји је сту пио на сна гу 1. фе-

бру а ра 2012. го ди не, За кон о кри вич ном по ступ ку од 1. ја ну а ра 2013. 

као и За кон о из вр шном по ступ ку. При то ме је по се бан на гла сак дат на 

ро ко ве ко је ови За ко ни про пи су ју, на ну жност да се ови ро ко ви стро го 

по шту ју и на по сле ди це њи хо вог про пу шта ња. Сви ко ји уче ству ју у прав-

ном жи во ту зна ју ко ли ки је зна чај ро ко ва у прав ној прак си. Ро ко ви су 

исто то ли ко зна чај ни ко ли ко и те о риј ска и прак тич на на о бра зба То је, 

за пра во, „вре ло гво жђе”, ка ко ве ле ауто ри, о ко је се мо же те опе ћи ако 

вам ту па жња за та ји. Уза луд на су Вам сва те о риј ска зна ња и прак тич на 

ис ку ства ако про пу сти те рок за пред у зи ма ње не ке про це сне рад ње. Ов де 

је дат пре глед ро ко ва у нај зна чај ни јим обла сти ма адво кат ске де лат но сти 

– пар нич ној, кри вич ној , из вр шној и управ ној. У овом де лу ци ти ра не су 

оне од ред бе про це сних за ко на у ко ји ма су са др жа ни ро ко ви про пи са ни 

за по је ди не про це сне рад ње. То је сте ма ло, по оби му, оп те ре ти ло књи гу 

али је би ло ну жно да се ука же на сва ки про пи са ни рок ка ко би ин фор-

ма ци ја по овом пи та њу би ла пот пу на. 

По ред ро ко ва ауто ри су у овом де лу об ра ди ли и усло ве ко је је за ко-

но да вац про пи сао као ну жно по сто је ће да би се осно ва но пред у зе ла не ка 

пар нич на рад ња. Раз у ме се да усло ви не ма ју ону про це сну те жи ну ко ју 

има ју ро ко ви али има ју ве ли ки зна чај па су оправ да но до би ли сво је ме-

сто у овом де лу књи ге.

Обра сци су об ра ђе ни у тре ћем де лу ове књи ге. Сви ко ји се ба ве адво-

ка ту ром, и не са мо адво ка ту ром, до бро зна ју ко ли ко обра сци ра зних 

под не са ка зна че за прак ти чан рад у адво ка ту ри. У овом де лу су на ве де ни 

обра сци из свих про це сних обла сти. По ред кла сич них обра за ца ов де 

ће мо сре сти и но ве обра сце ко ји пра те но ве про це сне ин сти ту те, као што 

су обра сци устав не жал бе, ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти или за ко ни-

то сти оп штег ак та, као и обра зац пред став ке Европ ском су ду за људ ска 

пра ва у Стра збу ру.

По след њи део књи ге чи не Из во ри. Овај део је по де љен у две по себ не 

це ли не: На ци о нал ни из во ри и Европ ски – ме ђу на род ни из во ри.

На ци о нал ни из во ри са др же про пи се ко ји ма је ре гу ли са на ор га ни за-

ци ја и функ ци о ни са ње пра во суд ног си сте ма. Нор мал но је да адво ка ти 

мо ра ју до бро зна ти струк ту ру су до ва и ор га ни за ци ју суд ства. 

Ме ђу тим, оно што је за адво ка те по себ но значајно јесте ор га ни за-

ци ја адво ка ту ре и прин ци пи на ко ји ма је адво ка ту ра по ста вље на. Због 
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то га је, у овом де лу, у це ли ни ци ти ран За кон о адво ка ту ри, Ста тут Адво-

кат ске ко мо ре Ср би је и Ко декс про фе си о нал не ети ке адво ка та. Ови про-

пи си су, у це ли ни, наведени у књи зи и у сва ком тре нут ку мо гу би ти при 

ру ци адво ка ти ма. До бро по зна ва ње ових про пи са пред ста вља абе це ду за 

сва ког адво ка та.

У дру гом одељ ку овог де ла Адво кат ске чи тан ке наведени су сле де ћи 

европ ски – ме ђу на род ни из во ри: Кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва 

и основ них сло бо да са из ме на ма пред ви ђе ним про то ко ли ма 11 и 14, По-

ве ља о основ ним на че ли ма европ ске адво ка ту ре, Ко декс по на ша ња европ ске 

адво ка ту ре, Основ ни прин ци пи о уло зи адво ка та, Ме ђу на род на Кон вен-

ци ја о за шти ти пра ва од бра не, Сло бо да оба вља ња адво кат ске про фе си је.

На кра ју ту је и Ла тин ски под сет ник.

Ето, то би у крат ким цр та ма био при каз ове ко ри сне књи ге.

Да је ова књи гa ве о ма ко ри сна за прак ти чан рад свим де лат ни ци ма 

у прав ном жи во ту, адво ка ти ма по себ но, ви ше ће те ми ве ро ва ти ако Вам 

ка жем да су ову књи гу пре по ру чи ли и углед ни ре цен зен ти, као што су: 

др Не ве на Пе тру шић, ре дов ни про фе сор Прав ног фа кул те та у Ни шу и 

По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти Ре пу бли ке Ср би је, Ире на Мо јо-

вић, но тар у Ба ња Лу ци и члан Ко ми си ја за људ ска пра ва Ме ђу на род не 

уни је адво ка та и наш углед ни ко ле га адво кат Или ја Ра ду ло вић. 
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