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Сажетак

Полазећи од претпоставке да је кривично право ultima ratio 
societatis, као инструмент државне реакције на криминалитет, 
та да је као такво засновано на правно-догматским начелима о 
сопственој изузетности, супсидијарности и фрагментарности, 
која подразумевају релативно конзервативан карактер ове 
наглашено репресивне гране права, у раду се анализирају 
особености континуираних законодавних интервенција у 
области одредаба материјалног кривичног права у Републици 
Србији и настоји дати одговор на питање какве су њихове 
могућности и домети у борби против криминалитета, као 
националне одговорности државне власти, као и да ли су 
засноване на правним или политичким импликацијама?

Иако кривично право као систем правних норми мора 
стално да се прилагођава условима савременог криминалитета, 
у оквирима брзог и динамичног развоја друштва и друштвених 
односа, што се манифестује кроз интервенције законодавца, 
као дела политичке власти, оно мора бити чврст и релативно 
конзервативан систем прописа, јер се на основу његове 
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кохерентности и стабилности може процењивати карактер 
демократичности друштва, начелно посматрано.

Иако је Република Србија усвајањем Кривичног законика 
2006. године добила модеран, кодификован, системски закон 
из области материјалног кривичног права, он је вишекратно, 
чак седам пута, мењан и допуњаван, те се у раду анализирају 
питања оправданости и нужности ових континуираних 
интервенционистичких захвата, њиховог карактера, као и 
питања одређивања њихове доминантне природе као правне 
или политичке.

Аутор у раду износи закључак да реформе у области 
кривичног материјалног права, као искључиво правног 
механизма контроле криминалитета, морају бити у складу са 
обимом, динамиком и формама савременог криминалитета, 
насупрот чему стоје сви облици његове политизације ради 
постизања дневнополитичких циљева. 
Кључне речи: кривичноправни интервенционизам, 

политика, право, заоштравање репресије, 
кривичноправни експанзионизам

Ius criminale semper reformandum est 
(Кривично право се у континуитету мења)

УВОД

Свако онај са историјским смислом за разумевање 
константности промена, може уочити да је право, попут 
друштва, заувек усмерено ка „статусу континуираног 
реформисања”.1 Наведено са друге стране никако не би требало 
тумачити као отварање врата широким и беспотребним 
реформским захватима у области правних механизама 
регулисања друштвених односа, посебно оних који би по својој 
основној усмерености требало да буду релативно стални и 
конзервативни, какав је случај са системом кривичноправних 
одредаба републичког кривичног законодавства, као 
инструмента државне реакције на криминалитет. 
1  “Anyone with a historical sence for the constancy of change may well take a view that law, 
like society, is ever destined for a „status semper reformandus” (Eser 1973, 262).
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Иако реформа корпуса кривичноправних одредаба, као 
доминантно национална одговорност законодавца, није само 
стручно, него и политичко питање, неспорно је да јој треба 
прибегавати само онда када за то постоји оправдан интерес, 
односно када се захтеви криминалне политике, са једне стране 
и правнодогматски захтеви са друге, ускладе (Bodrožić 2019, 
271).

Аутор у раду даје приказ и анализу карактера, садржине 
и усмерености седам интервенционистичких активности 
законодавца у оквиру одредаба Кривичног законика (КЗ) који 
је, за 14 година своје примене, седам пута мењан и допуњаван. 
Наведено би требало да послужи као основа за извођење 
закључака о томе шта је ratio legis сталног реформисања, 
та да пружи одговор на неколико група питања: да ли је реч 
о нужности прилагођавања савременим, новим појавним 
облицима криминалитета, ради подизања начелне ефикасности 
кривичног правосуђа, усклађивању са међународно преузетим 
обавезама или испуњавању популистичких тенденција ка 
„што више кривичног права и кажњавања” ради постизања 
краткорочних политичких циљева? Такође, у раду ће бити 
изнети закључци о томе да ли све више репресије води 
максимизацији ефикасности, будући да на минимум своди 
простор за слободно одлучивање просечног грађанина о томе 
да ли ће се или не, уздржати од забрањених понашања2, као и да 
ли је неселективно преузимање иностраних законских решења 
нешто што a priori може остваривати ефекат, посматрано у 
једном ширем контексту наше правне традиције и наслеђа?

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК И ЗАКОНОДАВНЕ РЕФОРМЕ: 
2006−2019.

Република Србија добила је 2006. године нов Кривични 
законик,3 који је резултанта дугогодишњих настојања да се у 
области материјалног кривичног права изврши кодификација, 
као правни механизам који олакшава примену права, будући да 
највећи број релевантних одредаба из кодификоване области 
2  Libertas est potestas faciendi id, quod iure fierilicet – слобода је могућност чинити оно што 
закон дозвољава. Стога ако је простор за слободно одлучивање свeден на минимум, може се 
извести закључак да је и слобода појединца у дрштву, које готово све забрањује, минимална.
3  Усвојен септембра 2005. године, а на снагу ступио 01.01.2006. 
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систематизује у оквиру једног правног акта. Овај законски 
пропис, од највећег дела научне и стручне јавности означен 
је као, савремени, либерално оријентисани законик, који је 
чврсто утемељен на утилитаристичком принципу и којим је 
успостављена оптимална равнотежа између основних слобода 
и права човека и грађанина са једне стране и нужне репресије, 
са друге (Ristivojević 2012, 43−44).

Криминално–политичка концепција законика је 
утемељена је принципу корисности,4 који као основну 
функцију кривичног права препознаје заштиту друштва од 
криминалитета. Као основно начело издвојено је начело 
законитости, општи појам кривичног дела је конципиран 
као стриктно формална категорија (из које је изостављена 
друштвена опасност, као материјални елеменат општег 
појма кривичног дела), са својим објективно-субјективним 
елементима, од којих се као најважнији, у правно-догматском 
погледу, издваја појам кривице. Припремање кривичног дела 
предвиђено је као начелно некажњив стадијум у извршењу 
кривичног дела, организовање злочиначког удружења није 
више облик саучесништва, неотклоњива стварна заблуда 
категорисана је као један од основа искључења кривице, а у 
систем санкција су уведене рад у јавном интересу и одузимање 
возачке дозволе, као и новчана казна у дневним износима.

Након његовог ступања на снагу, током 14 година, започета 
је и траје законодавна реформа, која се може хронолошки 
посматрати кроз седам законодавних интервенција.

Полазећи од сваке засебно биће дат њен приказ, карактер 
и особености, да би у наредном одељку био издвојен и њихов 
доминантан ratio legis. 

Прве и друге измене и допуне КЗ наступају током 
2009. године.5 Реч је о два интервенционистичка захвата, чија 
4  Иако је процес утврђивања основне сврхе и функције кривичног права детерминисан 
чињеницом да друштвени циљ никада не може бити једнозначан и једноставан, те се ни не 
може одредити искључиво једним принципом односно функцијом, свакако се могу одредити 
најзначајније функције овог система правних прописа, посебно из угла оних који пропис 
доносе, али из угла оних на које ће се пропис примењивати (Hart 1958, 401). 
5  Закон о изменама и допунама Кривичног законика из септембра 2009. године (Zakon o 
izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, „Službeni glasnik RS”, broj 72/09) и Закон о изменама 
и допунама Кривичног законика из децембра 2009. године (Zakon o izmenama i dopunama 
Krivičnog zakonika, „Službeni glasnik RS”, broj 111/09).
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садржина, као и размак у којем су доношени у много чему 
опредељују њихов карактер.6 Наиме, концепција ових двеју 
интервенција ишла је у другом смеру од основне концепције 
од које је пошао КЗ, наиме карактерише је кривичноправни 
експанзионизам, дакле повећање броја кривичних дела, 
које није праћено адекватним реверзибилним процесом 
декриминализације,7 пооштравање казни код око једне трећине 
кривичних дела, дакле наглашена репресија, тзв. казнени 
ексцес и наглашени кривичноправни популизам, односно 
употреба шире нестручне јавности као подршке за одређене 
интервенције, које су наглашено из домена политике, а не 
права.8 Реч је о удаљавању од правнодржавног кривичног 
права, са изразито репресивним тежњама, које су више биле 
одраз политичке воље, него одраз реалних друштвених потреба 
(Stojanović 2016, 123−124).

Законске реформе имале су мноштво мањкавости, најпре 
у легислативно-техничком смислу, односиле су се и на одредбе 
Општег и Посебног дела, тако да су како садржински тако и 
номотехнички пропусти били видљиви у целокупном тексту 
Законика. У Општем делу неконсеквентно су уношене измене у 
вези са опозивом условног отпуста, казна рада у јавном интересу 
је проглашена и споредном казном, уведена је апсолутна 
забрана ублажавања казне код поименично набројаних осам 
кривичних дела, док су у Посебном делу увођене нове, 
непотребне, нејасне и недоречене инкриминације, које су 
у нескладу са начелом законитости и легитимности и које 

6  Поменуте измене и допуне „у целини, посматрано, у великој мери су деформисале 
постојећи систем кривичног права и довеле до његовог назадовања како у садржинском, тако 
и у легислативно-техничком смислу” (Delić 2014, 232). 
7  Није реч о појави која карактерише само српског законодавца, већ о универзалној 
тенденцији у кривичном праву, која еродира принцип законитости и сразмерности и 
праведности и која кроз све више кажавања и све већи број инкриминаторних израза доводи 
до непотребног преклапања бића кривичних дела, кажавања и у предфази угрожавања 
заштићеног добра, као и у замени основне заштитне функције, односно функције корисности 
кривичног права, безбедносном функцијом која прописује кривична дела ради превенције 
потенцијалне, дакле апстрактне опасности. Опширније о дометима и могућностима једног 
овако постављеног кривичноправног система: (Husak 2008).
8  „Претерано репресивне тежње засноване на јаким емоцијама и често, ирационалним 
разлозима, потхрањиване од већег дела медија у јавности не јењавају. Тежње којима није 
главни циљ ефикасно сузбијање криминалитета уз истовремено остваривање и начела 
праведности, већ у драконском кажњавању виде решење за многе проблеме нашег друштва, 
могу само да нанесу штету кривичном праву као рационалном систему правних норми” 
(Stojanović 2012, 140).
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карактерише и квантитативно и квалитативно заоштравање 
репресије, са једне стране кроз увођење нових кривичних 
дела и ширење криминалне зоне, а са друге кроз наглашено 
пооштравање казнених распона код великог броја кривичних 
дела.9 

Редакција се наставља трећим по реду Законом о 
изменама и допунама Кривичног законика из 2012. године,10 који 
је највећма настојао да прилагоди нормативни кривичноправни 
оквир у Републици Србији са преузетим обавезама из 
међународних уговора, али и да исправи набројане пропусте, 
односно садржинске и номотехничне недостатке учињене 
изменама и допунама из 2009. године.11 

Овај реформски захват у Општем делу као новину 
уводи посебну околност, као обавезну отежавајућу околност, 
приликом одмеравања казне за кривична дела учињена из 
мржње, затим код великог броја кривичних дела, као право 
осуђеног лица, уместо факултативног уводи обавезан условни 
отпуст, под одређеним условима, укида једини до тада 
могући случај пооштравања казне код продуженог кривичног 
дела, прецизира услове у погледу временског трајања мере 
безбедности забране приближавања и комуникације са 
оштећеним, допуњава аутентичним тумачењем чл. 112 КЗ, 
којим се прецизирају изрази коришћени у Законику, док у 
оквиру Посебног дела врши бројне интервенције од којих се 
као најзначајније могу навести декриминализација клевете, 
прављење дистинкције између појма службеног и одговорног 
лица и измене и допуне кривичних дела тероризма, којима је 
формирана „подгрупа” кривичних дела тероризма.12

9  О неконсеквентно спроведеним изменама и допунама, као и о одступању од општих 
кривичноправних института у Општем делу, видети опширније: (Stojanović 2016, 134−136), 
а о особеностима реформе из 2009. у Посебном делу опширније: (Delić 2014, 232−237).
10  „Službeni glasnik RS”, broj 121/2012.
11  Како то Стојановић и Коларић констатују важно је „истаћи да је законодавац изменама и 
допунама из 2012. године донекле променио приступ који је дошао до изражаја 2009. године 
и који је наишао на снажан отпор у кривичноправној теорији. Закон о изменама и допунама 
КЗ који је ступио на снагу 1.1.2013. ипак доноси извесна ублажавања једног тврдог и оштрог 
курса законодавца” (Stojanović i Kolarić 2015, 124−125).
12  Долази до нове криминализације, са наглашено превентивно оријентисаним приступом, 
који не карактерише само српског законодавца, него и законодавства водећих европских 
демократија, што није у потпуности усклађено са принципом ultima ratio и намеће кривичном 
праву нову безбедносну функцију, која најпре служи остваривању превентивне парадигме, а 
не заштитне функције кривичног права (Bodrožić 2017, 223-224).
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Четврте измене и допуне КЗ наступају Законом о 
изменама и допунама КЗ из 2013.13 У оквиру ових интервенција 
законодавац се највећма руководио потребом реаговања не неке 
унутрашње проблеме у вези са типологијом криминалитета, као 
и на проблеме генерисане у пракси, па су његове најзначајније 
интервенције везане за Посебни део, у оквиру којег је дошло 
до преобликовања нормативне структуре, путем усложњавања 
законског описа код кривичног дела тешке крађе, кривичног 
дела прикривања и кривичног дела уништење и оштећење 
јавних уређаја (Kolarić 2016, 647).

Пета законодавна интервенција подразумевала је Закон 
о допунама КЗ14 који је усвојен 2014. године. У образложењу 
овог закона под насловом „Разлози за доношење закона” 
апострофирана је негативна појава у нашој средини ‒ 
организовано или самостално придруживање паравојним 
формацијама изван Републике Србије, из лукративних или из pro 
bono мотива, која због опасности потенцијалне радикализације 
поменутих лица и друштвено штетног потенцијалног утицаја 
на друга лица представља основ за инкриминисање.15

Овако наведена и образложена друштвена опасност 
поменутих активности имплицирала је према мишљењу 
законодавца, прописивање поменутих делатности као 
кривичних дела, односно кажњивих понашања у мери која је 
нужна за њихово сузбијање. 

Ратовање у иностранству предвиђено је као кажњиво 
кроз две одвојене инкриминације, које су према одабраном 
13  „Službeni glasnik RS”, broj 104/13.
14  „Službeni glasnik RS”, broj 108/14.
15  Страх од промовисања радикалних политичких и идеолошких опција као генератора 
тероризма, користи се као основа за медијске манипулације јавним мњењем, у којима 
се вишекратно помињање одређене активности као потенцијално опасне по безбедност 
друштва, користи као основ и оправдање дубљих захвата у оквиру одредаба посебног дела 
кривичног законодавства. На тај начин се нова кажњива понашања одређују као друштвено 
опасна, те се постизање вишег степена безбедности поставља као задатак кривичног права. 
Тиме се замењује теза о утилитаризму, односно заштитној функцији кривичног права 
безбедносном функцијом, која у први план ставља постизање вишег степена безбедности, 
а не заштиту друштва од криминалитета.Највећи број новинских наслова који су пратили 
усвајање поменутих измена категорисао је поменуте интервенције као: „српски плаћеници 
темпирана бомба”, „пси рата на удару закона”, „усвојен закон о плаћеницима” итд., иако 
ове инкриминације само у једном свом делу могу односити на појам плаћеништва, онакав 
какавим га предвиђа релевантни међународни документ, Међународна конвенција против 
регрутовања, коришћења, финансирања и обуке плаћеника.
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систематизационом критеријуму категорисане у Глави XXXIV 
Кривичних дела против човечности и међународног права, коју 
карактерише доминантно чињеница да сва кривична дела из 
ове главе представљају тешке повреде норми међународног 
права и то пре свега међународног ратног и хуманитарног 
права (Stojanović i Delić 2014, 347).

У оквиру поменуте главе, а након кривичног дела из чл. 
386, под називом Агресивни рат, допуњен је КЗ кривичним 
делима Учествовање у рату или оружаном сукобу у страној 
држави из чл. 386а и Организовање учествовања у рату или 
оружаном сукобу у страној држави из чл. 386б (Bodrožić 2018, 
43−58).

Шесте по реду измене текста Законика десиле су 
се усвајањем и ступањем на снагу Закона о изменама 
и допунама КЗ из 2016. године, које карактерише: даље 
усклађивање, не само са обавезујућим документима, него и са 
прихваћеним стандардима, који важе у европским кривичним 
законодавствима, унапређивање неких нормативних решења, 
као и отклањање уочених неусклађености, након претходних 
измена, те се ове промене могу означити као наставак реформи 
из 2012. године.

Од најзначајнијих измена у Општем делу требало би 
поменути донекле модификоване услове за постојање дела 
малог значаја, измене код условног отпуста, које промовишу 
његову ширу употребу, потом интервенције у области 
изрицања и ублажавања новчане казне. У Посебном делу 
долази до измена и пренормирања одређеног броја законских 
описа кривичних дела, али се као најзначајније измене морају 
поменути измене у области кривичних дела против привреде, 
било њиховим додатним прецизирањем, било увођењем 
потпуно нових инкриминаторних израза, потом новине које 
се тичу усклађивања кривичног законодавства Србије са 
Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против 
насиља над женама и насиља у породици (тзв. Истанбулска 
конвенција), као и измене које се односе на дела против живота 
и тела, против породице, против безбедности јавног саобраћаја, 
против правосуђа, јавног реда и мира и измене дела против 
човечности и међународног права.
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Последње и најновије измене и допуне ступиле су на 
снагу 1. децембра 2019. године и оне су седма интервенција у 
оквиру КЗ. Реч је о Закону о изменама и допунама Кривичног 
законика.16 Као најважније новине у Општем делу овај закон 
предвиђа увођење доживотног затвора, забрану условног 
отпуста код кривичних дела тешко убиство, силовање, 
обљуба над немоћним лицем, обљуба са дететом и обљуба 
злоупотребом положаја, сужавање круга кривичних дела за 
која се може изрећи условна осуда, као и предвиђање поврата 
као обавезне отежавајуће околности.

У Посебном делу предвиђа се кажњавање и за припремање 
кривичног дела тешког убиства, врше се интервенције –
допуњавањем и прецизирањем-код кривичних дела која као 
објекат имају опојне дроге, уводи се нова инкриминација напад 
на адвоката, пооштравају се санкције код кривичних дела 
пореска утаја, злостављање и мучење, убијање и злостављање 
животиња и врши се усклађивање са FATF (Financial Acton 
Task Force) препорукама бр. 5 о финансирању тероризма 
изменама и допунама кривичних дела угрожавање безбедности 
јавног саобраћаја, угрожавање безбедности јавног саобраћаја 
насиљем, отмица ваздухоплова, брода и другог превозног 
средства, врбовање и обучавање за вршење терористичких дела, 
угрожавање лица под међународном заштитом и финансирање 
тероризма (Đorđević i Bodrožić 2019, 67−78).

ОСOБЕНОСТИ РЕФОРМСКИХ ЗАХВАТА У 
КОНТЕКСТУ ОДНОСА ПОЛИТКЕ И ПРАВА

Како је основно истраживачко питање овог чланка 
утврђивање особености континуираних законодавних 
интервенција у области материјалног кривичног права у 
Републици Србији и давање одговора на питање какве су 
њихове могућности и домети у борби против криминалитета, 
као и питање одређивања њихове преовлађујуће природе као 
правне или политичке, у овом делу раду биће дата оцена о 
претежном утицају политике или права у оквиру сталног 
процеса измена у области материјалног кривичног права. 
Измене и допуне биће оцењене додатно и у контексту њихове 
16  „Službeni glasnik RS”, broj 35/2019-3.
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усклађености са правном традицијом, као својеврсним видом 
културног и правног идентитета.

Интервенционизам се може посматрати са неколико 
аспеката: као усклађивање кривичноправних одредаба са 
измењеним друштвеним амбијентом, у смислу постојања 
потребе да се новим законским описима кривичних дела 
обухвате сегменти оних понашања која су у тој мери постала 
друштвено опасна да изискују употребу кривичног права, потом 
као потреба успостављања нарушеног степена кохерентности 
кривичноправних одредаба, до које долази када измене и допуне 
првобитног текста законика, у некој од претходних редакција, 
нису на консеквентан начин спроведене и на крају као одраз 
потребе усклађивања одредаба националног законодавства са 
међународно преузетим обавезама инкриминисања понашања, 
која су на регионалном или наднационалном нивоу препозната 
као друштвено штетна.

Као измене ради усклађивања кривичноправних одредаба 
са измењеним друштвеним амбијентом, издвајају се измене 
2012, 2013. и 2014. 

Као измене које за циљ имају потребу успостављања 
нарушеног степена кохерентности корпуса кривичноправних 
одредаба, издвајају се измене 2012, 2016. и 2019.

Као измене које за циљ имају потребу усклађивања 
одредаба националног законодавства са међународнопреузетим 
обавезама, издвајају се измене из 2012, 2016. и 2019.

Интервенционизам се може посматрати и у односу 
на утврђивање његове доминантне природе као правне или 
политичке. Будући да између права и политике постоји 
антиномија оживотворена кроз различитост њихових резона: 
принцип сврсисходности у политици, односно општег 
интереса или државног разлога и принцип правне сигурности, 
односно правне државе у праву (Aksić 2017, 124), у процесу 
креирања правних, особито кривичноправних норми примат 
би у демократској држави морали имати принципи правне 
државе, која у поменутој концепцији види најјачу брану 
утицају политике на процес нормирања,17 који у основи не 
17  Питање сталног проширивања опсега крвичноправне заштите на све већи број 
недозвољених понашања, у крајњој линији доводи до феномена у којем се на нивоу нормирања 
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може бити дугорочно прихватљив и примењив, најпре у односу 
на краткорочност циљева и одсуство правне сигурности, због 
чињенице да политичко одлучивање у два иста или слична 
случаја може бити дијаметрално различито, што је опозит 
правној сигурности и једнакости грађана пред правом (Aksić 
2017, 124).

Када су анализиране интервенције у питању неке од њих 
би се могле одредити као опредељујући генерисане политичким 
мотивима за оштријом репресијом, зарад стицања политичких 
поена, које нису засноване на рационалним мотивима унутар 
кривичноправно догматике,18 као што је случај са првим и 
другим изменама из 2009, потом делимично онима из 2014, 
делимично и из 2016, а сасвим извесно и последњим из 2019.

Као интервенције које су биле правним мотивима 
условљене истичемо интервенције из 2012, 2013. и делимично 
2016.

Наравно, реч је о категоризацији и оцени доминантног 
утицаја и особености захвата у односу на тачно одређене 
критеријуме.

У контексту њихове усклађености са правном традицијом 
као својеврсним видом културног и правног идентитета можемо 
напоменути да су измене из 2012, 2013. и 2016, биле на линији 
наставка концепције прихваћене у основном тексту КЗ, који 
је одговарао нашој правној традицији и наслеђу, а иновиран 

брани односно покрива готово све, али се у конкретизацији не постиже ништа, јер примена 
прописа припада службама за спровођење закона, које онда одлучују о томе да ли ће и на 
који начин процесуирати и кажњавати учиниоце кривичних дела. Као одговор на питање како 
је дошло до тога да се опсег кривичног права, које би требало само изузетно да се користи, 
прошири, Вилијам Стунц (William Stuntz), наводи искључиво политику. Трка политичких 
опонената о што строжијем кажавању и оштријем обрачуну са криминалитетом, апстрактно 
посматрано, карактерише амерички кривичноправни систем, а жељу бирача-грађана о што 
више кажњавања користи као оправдање за увођење великог броја недовољно друштвено 
штетних понашања, из категорије средњег криминалитета и категорије mala prohibita. 
Стога долази до пренормирања и непрекидног ширења броја кривичних дела у савезним и 
федералним прописима (Stuntz 2001, 509−510).
18  Политика неретко има снажан утицај у области доношења кривичних закона и обликовања 
кривичноправне заштите, а политичари користећи политичку демагогију утичу на емоције, 
ставове и одлучивање грађана, замењујући рационално промишљање наглашеном политичком 
демагогијом. Када питања кривичног права постану у тој мери политизована, односно када 
политичари почну да утичу на страсти, осећања и предрасуде тада све наведено постаје 
антипод логичном и рационалном промишљању у решавању важних криминалнополитичких 
проблема. 
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према интернационално прихваћеним прaвно-догматским 
стандардима својственим кривичном праву, док су два пута 
спроведене измене у 2009, потом 2014. и 2019, биле на линији 
заоштравања репресије, које иницирају између осталог и 
међународноприхваћене обавезе и усвајања неких стандарда 
који нису својствени нашем правном идентитету. Уколико 
је ratio legis промена у законодавству супротан европско-
континенталној правној традицији, уколико одступа од основне 
криминално-политичке концепције КЗ, која одвлачи фокус 
кривичноправне заштите са основних људских права, већ у 
предзону угрожавања заштићеног добра, у којој и опасност 
од опасности постаје основ за покретање кривичноправног 
апарата, онда то није део културног и правног идентитета 
и наслеђа, већ се можда треба окренути изради потпуно 
новог текста КЗ, који не би био конгломерат различитости и 
представљао антиномију између сопствених норми, насталих 
у више редакција основног прописа (Škulić 2016, 611−612). 

Циљ овог рада и јесте био да се од мноштва услова који 
су генерисали потребу за интервенцијама у склопу одредаба 
националног кривичног материјалног права издвоји кључни 
услов, као главни узрок за њихово усвајање. Немамо илузија, 
да је у друштву у којем влада плуралитет интереса готово 
немогуће са извесношћу категорисати узрок одређене појаве, 
али уколико се процес посматра у односу на одређене параметре 
тада се закључци свакако дају извести на основу стандардних 
начина закључивања у логици и у праву.

****

Реформски процеси у области кривичног материјалног 
права у Републици Србији, након ступања на снагу Кривичног 
законика из 2006. године, који обухватају доношење седам 
закона, могу се одредити и епитетом интервенционизма и 
епитетом континуитета. Дакле, континуирано реформисање 
позитивног материјалног кривичног права у Србији свој ratio 
legis проналази и у домену права, али и у домену политике. 

Принцип сврсисходности, као начин резоновања у 
политици и принципи правне државе, као начина резоновања у 
праву, преплићу се и у области одлучивања о правцу, карактеру 
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и садржини реформских процеса у области материјалног 
кривичног права. Иако би кривично право, као најснажнији 
инструмент државне реакције у контроли криминалитета 
и искључиво правни механизам, који уважава основне 
постулате правне, либерално оријентисане, демократске 
државе и проверене правнодогматске принципе о ограниченим 
могућностима и дометима кривичног права као крајњег 
средства друштва у борби против криминалитета, требало 
да има примат у односу на политичке механизме, то неретко 
није случај. Популизам, односно популистичка реторика, као 
одлучивање у име и за рачун „народа” као целине, доводи 
до занемаривања институција и механизама, јер политичке 
одлуке, као начин функционисања политичког механизма у 
тоталитету немају квалитет сигурности и извесности, већ су 
насупрот томе наглашено партикуларне и арбитрерне.

Право би насупрот томе требало да ограничава политику, 
да буде његов контролни механизам и коректив, како би се у 
либералној демократији успоставила политичка власт, које је 
ограничена правом и која уравнотежује начела суверености 
народа и ограничења власти.

Управо на раскршћу ових начела треба тражити оптимални 
модалитет утицаја политике на реформске процесе у области 
кривичног права, те само на основу садејства научних сазнања 
и конкретизације правних норми у фази њиховог тумачења и 
примене у судској пракси, приступати формулисању нових 
законских решења и променама постојећих, како би се основни 
циљ и функција кривичног права одржали и сачували свој 
утилитаристички карактер у друштву. Дакле, реформе у 
области кривичног материјалног права, као искључиво правног 
механизма контроле криминалитета, морају бити у складу са 
обимом, динамиком и формама савременог криминалитета, 
насупрот чему стоје сви облици његове политизације ради 
постизања дневнополитичких циљева. 
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CONTINUOUS CRIMINAL INTERVENTIONISM ‒ AT 
THE BACKGROUND OF POLICY AND LAW

Resume

Although criminal law, as a system of legal norms, must 
constantly adapt to the conditions of contemporary crime, in the 
context of rapid and dynamic development of society and social 
relations, it should be a solid and relatively conservative system 
of regulations. The author gives an overview and analysis of the 
character, content and orientation of the changes within the provi-
sions of the Criminal Code (CC), which has been amended seven 
times in 14 years of its implementation. This has been used as a 
basis for drawing conclusions on what is the ratio legis of con-
stant reformation and answering several groups of questions: Is it 
necessary to adapt to contemporary, emerging forms of crime in 
order to raise the principle of criminal justice efficiency, to align 
with internationally assumed commitments? Or fulfilling populist 
tendencies towards “as much criminal law and punishment as pos-
sible” in order to achieve short-term political goals?

In conclusion, the author emphasizes that the reform pro-
cesses in the field of substantive criminal law in the Republic of 
Serbia, after the entry into force of the 2006 Criminal Code, which 
encompasses the adoption of seven laws, can be determined by the 
epithet of interventionism and the epithet of continuity, and find 
their ratio legis in the realm of law, but also in the realm of politics. 
In the end, the author emphasizes that reforms in the field of sub-
stantive criminal law, as a purely legal mechanism for controlling 
crime, must be in accordance with the scope, dynamics and forms 
of contemporary crime, opposed to all forms of its politicization 
in order to achieve daily political goals.
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