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Сажетак
Аутор у ра ду из но си кри тич ки осврт на ре фор му по себ ног 

де ла кри вич ног за ко но дав ства Ср би је. У пр вом де лу ра да, па жња 
је по све ће на из ме на ма и до пу на ма ко је су из вр ше не то ком 2009. 
го ди не. У да том кон тек сту раз ма тра ња, кон ста то ва но је да у овој 
фа зи ре фор му по себ ног де ла кри вич ног пра ва при мар но де фи ни-
ше не ко ли ко не га тив них ка рак те ри сти ка: про пи си ва ње те жих ка-
зни за ве ли ки број кри вич них де ла; на гла ше на кри ми на ли за ци ја 
тј. про пи си ва ње но вих кри вич них де ла; од су ство ка ко де ли мич не 
– су жа ва ње и пре ци зи ра ње кри ми нал не зо не, та ко и пот пу не де-
кри ми на ли за ци је и на ру ша ва ње је дин ства из ме ђу од ре да ба оп штег 
и по себ ног де ла кри вич ног пра ва. У дру гом де лу ра да, аутор на сто-
ји да на те о риј ском пла ну кон ци пи ра   стра те шки оквир за на ста-
вак из град ње кри вич ног за ко но дав ства ко је би би ло уте ме ље но на 
до след ном по што ва њу основ них прин ци па кри вич ног пра ва, пре 
све га прин ци па за ко ни то сти, и ко је би, у сва ком по гле ду, мо гло да 
од го во ри по тре ба ма ефи ка сне кри вич но прав не за шти те.  
Кључ не ре чи: Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је, По себ ни део Кри-

вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је, ре фор ма кри вич ног 
за ко но дав ства Ср би је.  
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До но ше њем Кри вич ног за ко ни ка из 2006. го ди не1) по че ла је 
но ва епо ха у раз во ју срп ског кри вич ног за ко но дав ства та ко што 
је на ша зе мља до би ла мо де ран и са вре мен кри вич ни за ко ник ко ји 
је на стао као ре зул тат све о бу хват ног кри тич ког пре и спи ти ва ња и 
ана ли зе ва же ћег нор ма тив ног си сте ма са аспек та на че ла за ко ни то-
сти.   

Ме ђу тим, да љи на ста вак из град ње кри вич ног за ко но дав ства 
ни је ишао пу тем ко ји је био тра си ран ре ше њи ма са др жа ним у овом 
за ко ни ку, ко ја су на ста ла ува жа ва њем прав не тра ди ци је и те ко ви на 
са вре ме не док три не, као и при хва та њем од ре ђе них ком па ти бил-
них ре ше ња из по је ди них стра них за ко ни ка, пре све га, не мач ког.

Из ме не и до пу не кри вич ног за ко но дав ства ко је су из вр ше не 
то ком 2009. го ди не (сеп тем бар и де цем бар),2) у це ли ни по сма тра-
но, у ве ли кој ме ри су де фор ми са ле по сто је ћи си стем кри вич ног 
пра ва и до ве ле до ње го вог на за до ва ња ка ко у са др жин ском, та ко и 
у ле ги сла тив но-тех нич ком  сми слу. 

I

Ка да је реч о По себ ном де лу Кри вич ног за ко ни ка, ре фор му 
из 2009. го ди не су штин ски де фи ни ше не ко ли ко ка рак те ри сти ка. 

Пр ва и нај тран спа рент ни ја ка рак те ри сти ка је сте по о штра ва-
ње про пи са них ка зни за ве лик број кри вич них де ла, пре ци зни је 
ре че но, за јед ну тре ћи ну кри вич них де ла.3) То зна чи да го то во не ма 
гла ве кри вич них де ла у ко јој ни је би ло ин тер вен ци је ове вр сте. Из-
у зе так су са мо кри вич на де ла про тив прав ног са о бра ћа ја и кри вич-
на де ла про тив без бед но сти ра чу нар ских по да та ка. Нај дра стич ни ји 
при мер сва ка ко су кри вич на де ла про тив пол не сло бо де код ко јих 
је из ме ње но го то во две ста ка зне них ра спо на. Иако у овој гла ви има 
и кри вич них де ла код ко јих је по о штра ва ње про пи са не ка зне из вр-
ше но са мо по ве ћа њем по себ ног ми ни му ма или са мо по ве ћа њем 
по себ ног мак си му ма или (прав но нео бја шњи вим) ку му ли ра њем 
ка зне за тво ра и нов ча не ка зне, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва до шло 

1) СлужбенигласникРС, бр. 85/05, 88/08 – ис пр. 107/05 ис пр.

2) СлужбенигласникРС, бр. 72/09 и СлужбенигласникРС, бр. 11/09.

3) Ка ко се ис ти че, реч је о за о штра ва њу ре пре си је ко ја је у то ли кој ме ри из ра же на да се 
мо же го во ри ти о то ме да је на пра вљен за о крет ка то та ли та ри зму и оства ри ва њу ко зна 
ко јих ци ље ва, а не о су зби ја њу кри ми на ли те та и на сто ја њу да се, евен ту ал но, суд ска 
прак са усме ри на из ри ца ње стро жих санк ци ја. З. Сто ја но вић, „Ка зне на по ли ти ка у Ср-
би ји: су коб за ко но дав ца и суд ске прак се“, у: КазненареакцијауСрбији,Другидео, Бе о-
град, 2012, 11. 
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је до исто вре ме ног по ве ћа ња по себ ног ми ни му ма и по себ ног мак-
си му ма. Ка да је реч о кри вич ним де ли ма из дру гих гла ва, у це ли-
ни по сма тра но, нај ви ше ко рек ци ја про пи са них ка зни оства ре но је 
по ве ћа њем по себ ног мак си му ма, а по том, у зна чај ном бро ју, сле ди 
по ве ћа ње и по себ ног ми ни му ма и по себ ног мак си му ма.4)     

Ова кво пар ци јал но по ве ћа ње ка зне них окви ра у ди рект ној 
је су прот но сти са на че лом за ко ни то сти ко је, по ред оста лог, зах-
те ва и да пред ви ђе на ка зна бу де при ла го ђе на ап стракт ном сте пе-
ну дру штве не опа сно сти сва ког кри вич ног де ла и да пред ста вља 
ре зул тан ту ње го вих раз ли чи тих об ли ка. Про пи са ни ве о ма ве ли ки 
ра спо ни из ме ђу по себ них ми ни му ма и по себ них мак си му ма ука зу-
ју на ар би трар ност и прав ну не у те ме ље ност у њи хо вом од ре ђи ва-
њу и ства ра ју про бле ме у суд ској прак си. Све ово је сте по сле ди ца 
„за блу де“ за ко но дав ца да се по раст од ре ђе не вр сте кри ми на ли те та 
или кри ми на ли те та уоп ште, мо же спре чи ти пр вен стве но ја ча њем 
ре пре си је. Исти на је, ме ђу тим, да ефи ка сно кри вич но пра во под-
ра зу ме ва ра ци о нал но по ста вље не гра ни це кри вич но прав не при ну-
де и ус по ста вља ње ба лан са из ме ђу нор ма тив ног си сте ма и ње го ве 
прак тич не при ме не. Та ко ђе, исти на је да ефи ка сно кри вич но пра во 
прет по ста вља и ефи ка сно де ло ва ње над ле жних др жав них ор га на 
у сми слу от кри ва ња кри вич них де ла и санк ци о ни са ња учи ни ла ца.   

При хва ће не ка зне не окви ре у на шем за ко но дав ству, осим ве-
ли ких ра спо на, ка рак те ри ше и њи хов ве лик број, што та ко ђе од ра-
жа ва не по сто ја ње ре ал них кри те ри ју ма при ли ком њи хо вог про пи-
си ва ња. И ов де је у пи та њу очи глед но кр ше ње на че ла за ко ни то сти 
ко је се у сфе ри кри вич них санк ци ја из ра жа ва, са јед не стра не, у 
кон ци пи ра њу си сте ма кри вич них санк ци ја као и си сте ма ка зни, а, 
са дру ге стра не, у њи хо вом про пи си ва њу за по је ди на кри вич на де-
ла. 

Ква ли тет но раз ра ђен и ре ал но по ста вљен си стем про пи са-
них ка зни за по је ди на кри вич на де ла прет по ста вља ма њи број за-
кон ских окви ра са ве ли ком дис пер зи јом кри вич них де ла уну тар 
по сто је ћих окви ра јер се са мо на тај на чин мо же ус по ста ви ти склад 
из ме ђу про пи са них ка зни на свим ни во и ма: на ни воу кон крет ног 
кри вич ног де ла – из ме ђу ка зни ко је су про пи са не за ње го ве по је ди-
не об ли ке, за тим, на ни воу ка зни про пи са них за по је ди на кри вич на 
де ла уну тар јед не гла ве кри вич них де ла и, нај зад, на ни воу по себ-
ног де ла кри вич ног за ко но дав ства у од но су на ка зне про пи са не за 
кри вич на де ла си сте ма ти зо ва на у раз ли чи тим гла ва ма, а ко ја има ју 

4) Де таљ не ста ти стич ке по дат ке вид. Д. Ми ла ди но вић-Сте фа но вић, Редовноодмеравање
казнеукривичномправу, Док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о-
гра ду, Бе о град, 2013, 327–337.
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јед нак или при бли жно јед нак сте пен ап стракт не дру штве не опа-
сно сти.5)  

Дру га ка рак те ри сти ка је сте на гла ше на кри ми на ли за ци ја, тј. 
про пи си ва ње но вих кри вич них де ла. С тим у ве зи, мо же се за па зи-
ти да се но ва кри вич на де ла про пи су ју углав ном у оним обла сти ма 
где кри вич но пра во по ка зу је сво ју не е фи ка сност и где не до ла зи 
до при ме не по сто је ћих ин кри ми на ци ја или где се на сто ји да се у 
пот пу но сти и не кри тич ки ис пу не оба ве зе пре у зе те пот пи си ва њем 
од ре ђе них ме ђу на род них кон вен ци ја.6) 

Исти ну го во ре ћи, по ве ћа ње бро ја ин кри ми на ци ја у кри вич-
ном за ко но дав ству не мо ра увек да пред ста вља ши ре ње оби ма кри-
вич но прав не при ну де, јер тај обим не за ви си је ди но од бро ја кри-
вич них де ла у за ко ну, већ од са др жи не об у хва ће не пред ви ђе ним 
ин кри ми на ци ја ма. На и ме, и ма њим бро јем ин кри ми на ци ја мо же 
се об у хва ти ти ве о ма обим на са др жи на уко ли ко су за кон ски опи си 
кри вич них де ла не пре ци зни и пре ви ше уоп ште ни. 

У том сми слу, наш за ко но да вац је при ли ком уно ше ња но вих 
кри вич них де ла  сле дио две не га тив не тен ден ци је и на тај на чин је, 
ка ко у кван ти та тив ном, та ко и у ква ли та тив ном сми слу, ин тен зи ви-
рао нео прав да но ши ре ње кри вич но прав не при ну де. 

Пр ва не га тив на тен ден ци ја об у хва та про пи си ва ње не по-
треб них кри вич них де ла, про пи си ва ње кри вич них де ла чи ји су 
за кон ски опи си већ об у хва ће ни по сто је ћим кри вич ним де ли ма и 
про пи си ва ње кри вич них де ла код ко јих би се, с об зи ром на сте пен 
њи хо ве дру штве не опа сно сти или при ро ду до бра ко је се шти ти, 
по треб на за шти та мо гла обез бе ди ти и на дру ги на чин, осим кри-
вич но прав ном ин тер вен ци јом.7) 

Дру га не га тив на тен ден ци ја об у хва та уно ше ње за кон ских 
ре ше ња ко ја су не ја сна и у не ма лом бро ју слу ча је ва не до ре че на. 

5) Ка ко се ис ти че, у ова ко по ста вље ном си сте му про пи си ва ња и од ме ра ва ња ка зни ну жно 
је да суд има од ре ђе ну сло бо ду ко ја прет по ста вља ре ла тив но ши ро ка за кон ска овла-
шће ња. Ме ђу тим, при то ме се не сме гу би ти из ви да да је, не за ви сно од то га ко ли ко су 
овла шће ња су да за ко ном ши ро ко по ста вље на, од ме ра ва ње ка зне увек акт при ме не пра-
ва, ре ша ва ње јед ног прав ног пи та ња, прав но ве за на оце на ко ја под ле же и кон тро ли су да 
ви ше ин стан це. Сход но то ме, акт суд ске оце не ни је, ни ти мо же би ти акт ап со лут но сло-
бод не и дис кре ци о не оце не, већ при мар но акт прав но ве за не оце не. Н. Де лић, „За бра на 
(ис кљу че ње) убла жа ва ња ка зне у од ре ђе ним слу ча је ви ма“, у: Стањекриминалитета
уСрбијииправнасредствареаговања,Четвртидео, Бе о град, 2010, 192. Вид. З. Сто-
ја но вић, Политикасузбијањакриминалитета, Но ви Сад, 1991, 74–75. и Љ. Ра ду ло вић, 
Криминалнаполитика,Политикасузбијањакриминалитета, Бе о град, 1999, 133–140.   

6) З. Сто ја но вић, „Кри вич но прав ни екс пан зи о ни зам и за ко но дав ство Ср би је“, у: Стање
криминалитетауСрбијииправнасредствареаговања,Четвртидео, Бе о град, 2010, 
35.

7) О ле ги тим но сти, усме ре но сти и гра ни ца ма кри вич но прав не за шти те вид. З. Сто ја но-
вић, Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 2013, 71–77.
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Илу стра ти ван при мер за про пи си ва ње кри вич ног де ла чи-
је по сто ја ње не ма сво је кри ми нал но-по ли тич ко уте ме ље ње је сте 
кри вич но де ло не до зво ље но ко мен та ри са ње суд ских по сту па ка 
(члан 336а КЗ) ко је је де кри ми на ли зо вао За кон о из ме на ма и до пу-
на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2012. го ди не (ЗИД КЗ/2012).8)   

При мер про пи си ва ња кри вич ног де ла чи ји је за кон ски опис 
са др жан у не ком по сто је ћем кри вич ном де лу и чи ја ег зи стен ци ја 
не ма функ ци о нал но оправ да ње је сте кри вич но де ло пре ва ра у оси-
гу ра њу (члан 208а КЗ) ко је је у пот пу но сти об у хва ће но кри вич ним 
де лом пре ва ре (члан 208. КЗ) и уме сто ко јег је, ре ци мо, по узо ру на 
не мач ко за ко но дав ство, тре ба ло про пи са ти кри вич но де ло оси гу-
ра нич ке пре ва ре (зло у по тре бе оси гу ра ња).  

Пре ма од ред би па ра гра фа 265. не мач ког за ко ни ка кри вич но 
де ло оси гу ра нич ке пре ва ре (Ver sic her rungsmilßbra uch) по сто ји у 
слу ча ју уни ште ња, оште ће ња,  са кри ва ња или пре да је дру гом оси-
гу ра не ства ри у на ме ри да се за се бе или дру гог на пла ти оси гу ра-
на су ма. Рад ња из вр ше ња је уни ште ње, оште ће ње, са кри ва ње или 
пре да ја дру гом оси гу ра не ства ри. У пи та њу је кри вич но де ло ко је 
за по сле ди цу има ап стракт ну опа сност и до вр ше но је окон ча њем 
рад ње из вр ше ња уз по сто ја ње од го ва ра ју ће на ме ре. Објект рад ње 
је сте оси гу ра на ствар. Сма тра се да је ствар оси гу ра на ка да је за-
кљу чен прав но ва љан уго вор о оси гу ра њу. Су бјек тив на обе леж ја 
би ћа кри вич ног де ла је су уми шљај и на ме ра. Уми шљај учи ни о ца, 
по ред оста лог, тре ба да об у хва ти и свест о рад њи из вр ше ња као и 
свест о то ме да се рад ња из вр ше ња пред у зи ма у од но су на оси гу-
ра ну ствар, тј. свест о свој ству објек та рад ње. Ре ле ван тан је са мо 
ди рект ни уми шљај, што про из ла зи из „су бјек тив но по ста вље ног 
ци ља у ве зи са пред у зи ма њем рад ње из вр ше ња“. При то ме, ка ко се 
на гла ша ва, за по ста вља ње ци ља ни је до вољ на са мо ан ти ци па ци-
ја по вре де прав ног до бра, по треб но је ви ше од то га – да је рад ња 
из вр ше ња пред у зе та у ци љу при ба вља ња ко ри сти из те по вре де. 
На ме ра да се за се бе или дру гог на пла ти оси гу ра на су ма не мо ра да 
по сто ји при ли ком за кљу че ња уго во ра о оси гу ра њу, већ са мо при-
ли ком пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња. У те о ри ји има ми шље ња да 
је за ко но да вац код овог кри вич ног де ла, и по ред то га што је кри-
ми нал на зо на до ста ши ро ко по ста вље на, нео прав да но про пу стио 
да, као и код дру гих, слич них кри вич них де ла, про пи ше ин сти тут 
ствар ног ка ја ња, ко ји би ов де, сва ка ко, имао сво је кри ми нал но-по-
ли тич ко оправ да ње. У ве зи са са и звр ши ла штвом код овог кри вич-

8) СлужбенигласникРС, бр. 121/12. Вид. Н. Де лић, „Кри вич на де ла про тив пра во су ђа у 
све тлу из ме на и до пу на из 2009. го ди не“, у: ГодишњакПравногфакултетауИсточном
Сарајеву,ИсточноСарајево, 1/2010, 92–94. 
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ног де ла, сма тра се да у слу ча ју са кри ва ња оси гу ра не ства ри код 
не ког дру гог ли ца, то ли це има свој ство са и звр ши о ца је ди но уко-
ли ко је и код ње га, као и код из вр ши о ца, по сто ја ла „ини ци јал на 
на ме ра“, тј. ако су се прет ход но о то ме до го во ри ли. Уко ли ко прет-
ход ни до го вор у том сми слу ни је по сто јао, ка ко се на во ди, ли це код 
ко га је са кри ве на оси гу ра на ствар од го ва ра ће у свој ству по ма га ча 
за кри вич но де ло пре ва ре ко је је из вр ше но у од но су на оси гу ра ва-
ју ће дру штво. Сход но за кон ској од ред би, ка жњив је и по ку шај овог 
кри вич ног де ла јер се сма тра да је, с об зи ром на ње го ву при ро ду, 
оправ да но про ши ре ње зо не ка жњи во сти и на ра ни је ста ди ју ме. Бу-
ду ћи да је у пи та њу кри вич но де ло ап стракт не опа сно сти, у об зир 
до ла зи је ди но не свр ше ни по ку шај кри вич ног де ла.9)     

У кон тек сту пр ве по ме ну те не га тив не тен ден ци је, при мер 
не по треб ног ши ре ња кри вич но прав не при ну де у кван ти та тив ном 
сми слу је сте, у но мо тех нич ком и кри ми нал но-по ли тич ком по гле-
ду, „кон тро верз но“ кри вич но де ло нео вла шће но др жа ње опој них 
дро га (члан 246а КЗ) ко је је као са мо стал но кри вич но де ло у на ше 
за ко но дав ство уне то је до но ше њем За ко на о из ме на ма и до пу на-
ма Кри вич ног за ко ни ка из сеп тем бра ме се ца 2009. го ди не (ЗИД 
КЗ/2009/сеп тем бар). Од 2003. го ди не до 2009. го ди не нео вла шће-
но др жа ње опој них дро га би ло је пред ви ђе но као по се бан об лик 
кри вич ног де ла нео вла шће не про из вод ње, др жа ња и ста вља ња у 
про мет опој них дро га (члан 246, став 3).10) Има ми шље ња да је уво-
ђе ње овог об ли ка кри вич ног де ла би ло ре зул тат по вла ђи ва ња за-
ко но дав ца ста во ви ма ко ји у од но су на ову област по сто је у на шој 
јав но сти. У пи та њу је по сред но ка жња ва ње нар ко ма ни је и оту да 
да та ин кри ми на ци ја не ма за циљ за шти ту основ них пра ва чо ве ка и 
оп штих до ба ра ко ја су у функ ци ји оства ри ва ња тих пра ва. Дру гим 
ре чи ма, реч је о не ле ги тим ној ин кри ми на ци ји ко ја је не спо ји ва са 
схва та њем пра ва од ра слог гра ђа ни на у де мо крат ском дру штву на 
из бор соп стве ног на чи на жи во та.11)  У том сми слу, тре ба ре ћи да 
Оквир на од лу ка Са ве та Европ ске уни је 2004/757/JHA из 2004. го-
ди не пред ви ђа да др жа ве са ме од лу чу ју о то ме да ли ће и на ко ји 
на чин ре гу ли са ти и ка жња ва ти – пре кр шај но или кри вич но прав-
но, др жа ње опој них дро га за соп стве ну упо тре бу. Мо же се при-
ме ти ти да је у др жа ва ма Европ ске уни је по том пи та њу из ра жен 

9) Schönke, Schröder, Strafgesetzbuch,Kommentar, München, 2001, 2149–2153.

10) Вид. Н. Де лић, „Зло у по тре ба опој них дро га у све тлу ре фор ме кри вич ног за ко но дав-
ства“, у: НоварешењауказненомзаконодавствуСрбијеињиховапрактичнапримена, 
Зла ти бор, 2013, 350–356.

11) З. Сто ја но вић, „Прав но-фи ло зоф ске кон цеп ци је у Пред ло гу Кри вич ног за ко ни ка Ср би је 
и Кри вич ном за ко ни ку Цр не Го ре“, у: Казненозаконодавство:прогресивнаилирегре-
сивнарешења, Бу два, 2005, 12.
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тренд де кри ми на ли за ци је. Уко ли ко се ка жња ва ње и пред ви ђа, он-
да је то, по пра ви лу, у пре кр шај ној сфе ри. У ма њем бро ју зе ма ља 
ко је пред ви ђа ју ово кри вич но де ло, од ред ба ма про це сног пра ва за 
ор га не го ње ња пред ви ђе на су ши ро ка овла шће ња за не по кре та ње 
кри вич ног по ступ ка у слу ча ју др жа ња ма ње ко ли чи не дро ге. Оп-
ште при хва ћен је став да ова кав при ступ пр вен стве но до во ди до 
знат ног рас те ре ће ња суд ске прак се, а ти ме и до уште де сред ста ва 
ко ја би се, уме сто на ре пре сив но, мо гла усме ри ти на пре вен тив но 
де ло ва ње. 

Пре ма прет ход но ре че ном, дру га не га тив на тен ден ци ја огле-
да се у про пи си ва њу кри вич них де ла чи ји су за кон ски опи си су-
ви ше уоп ште но по ста вље ни та ко што су су при ли ком од ре ђи ва ња 
по је ди них обе леж ја њи хо вих би ћа (објек тив них или су бјек тив них) 
ко ри шће ни нео д ре ђе ни и прав но не пре ци зни пој мо ви или су ко ри-
шће ни тер ми ни из сва ко днев ног го во ра или из дру гих обла сти као 
што су тех нич ке на у ке и сл., као и тер ми ни ко ји су ети мо ло шки или 
гра ма тич ки не а де кват ни.12) 

Као што је по зна то, на че ло за ко ни то сти зна чи не са мо да 
кри вич на де ла тре ба да бу ду уна пред про пи са на за ко ном већ и да 
њи хо ви за кон ски опи си тре ба да бу ду „у нај ве ћој мо гу ћој ме ри“ 
пре ци зно од ре ђе ни. По ме ну та „нај ве ћа мо гу ћа ме ра“ пре ци зно сти 
је сте ба ланс из ме ђу ап страк ци ја и ге не ра ли за ци ја, са јед не стра не, 
и ну жне ка зу и сти ке, са дру ге стра не. Да би се овај зах тев ис пу нио, 
тј. да би се при ли ком фор му ли са ња кри вич них де ла по сти гао сте-
пен пре ци зно сти и пот пу но сти ко ји обез бе ђу је ста бил ну осно ву за 
прак тич ну при ме ну за кон ских ре ше ња, нео п ход но je да се за ко но-
да вац ко ри сти пој мо ви ма и тер ми ни ма ко ји су ло гич ки, гра ма тич-
ки и прав но пре ци зни и, сход но то ме, са др жин ски ја сни. 

Ка да су у пи та њу кри вич на де ла чи је за кон ске фор му ла ци-
је, у це ли ни по сма тра но, пред ста вља ју очи гле дан при мер кр ше ња 
зах те ва на че ла за ко ни то сти у од ре ђи ва њу ка жњи вих по на ша ња, 
ту на пр вом ме сту тре ба из дво ји ти кри вич на де ла на во ђе ње ма-
ло лет ног ли ца на при су ство ва ње пол ним рад ња ма (члан 185а КЗ) 
и  ис ко ри шћа ва ње ра чу нар ске мре же или ко му ни ка ци је дру гим 
тех нич ким сред стви ма за из вр ше ње кри вич них де ла про тив пол не 
сло бо де пре ма ма ло лет ном ли цу (члан 185б КЗ). На и ме, код ових 
кри вич них де ла је услед ло ших за кон ских фор му ла ци ја, утвр ђи ва-
ње по сто ја ња обе леж ја би ћа, ка ко објек тив них та ко и су бјек тив-
них, у прак си го то во не мо гу ће.    

На да ље, ка да је реч о кри вич ним де ли ма код ко јих ни је по-
стиг нут по тре бан сте пен пре ци зно сти при ли ком од ре ђи ва ња по је-

12)  Нпр., „че три сто пе де сет хи ља да“ и „че три сто пе де сет хи ља да“.
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ди них обе леж ја њи хо вих би ћа, ме ђу њи ма нај пре има кри вич них 
де ла код ко јих су ре де фи ни са њем рад ње из вр ше ња до дат но про-
ши ре не већ не до вољ но ја сно по ста вља не гра ни це њи хо вих за кон-
ских опи са та ко што је у ал тер на ци ји са по сто је ћим мо гу ћим рад-
ња ма пред ви ђе на и рад ња чи ји је са др жај те шко раз гра ни чи ти у 
од но су на дру ге про пи са не рад ње, нпр., кри вич но де ло уби ја ње и 
зло ста вља ње жи во ти ња (члан 269. КЗ) код ко јег је пред ви ђе но да 
рад ња из вр ше ња, по ред по вре ђи ва ња, уби ја ња и му че ња, об у хва та 
и „зло ста вља ње жи во ти ња на дру ги на чин“. Не пре ци зност за кон-
ског опи са овог кри вич ног де ла огле да се та ко ђе и у не при ме ре ном 
ко ри шће њу тер ми на из сва ко днев ног го во ра и, у том сми слу, пред-
ви ђе но је да свој ство из вр ши о ца но вог  те жег об ли ка кри вич ног 
де ла, по ред оста лих, мо же има ти и „до ма ћин бор бе“ из ме ђу жи во-
ти ња (став 3). Код из ве сног бро ја кри вич них де ла на не пре ци зан 
на чин од ре ђе на су не ка дру га обе леж ја би ћа. Та ко је, ре ци мо, код 
кри вич ног де ла угро жа ва ње си гур но сти (члан 138. КЗ) пред ви ђе но 
да се по сле ди ца основ ног об ли ка са сто ји у „угро жа ва њу си гур но-
сти“, а да те жи об лик по сто ји ка да је де ло иза зва ло „уз не ми ре ност 
гра ђа на“. Ту ма че ње ових крај ње нео д ре ђе них обе леж ја би ћа до дат-
но ком пли ку је и „зна чај ни је угро жа ва ње спо кој ства гра ђа на“ ко је 
се ја вља као јед на од две ал тер на тив но пред ви ђе не по сле ди це код 
кри вич ног де ла на сил нич ког по на ша ња (члан 344. КЗ). Исто је и са 
кри вич ним де лом тр го ви на ути ца јем (члан 366. КЗ) код ко јег је јед-
но од основ них обе леж ја ње го вог би ћа де фи ни са но као „дру штве-
ни по ло жај или ствар ни или прет по ста вље ни ути цај“ из вр ши о ца.      

У да том кон тек сту раз ма тра ња, тре ба ука за ти и на не а де кват-
но ко ри шће ње по је ди них тер ми на као што је, при ме ра ра ди, тер-
мин „од но сно“, ко ји се ја вља у за кон ским опи си ма ве ли ког бро ја 
кри вич них де ла као и у са мом на зи ву кри вич ног де ла 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. КЗ). Та ко ђе, 
тре ба ука за ти и на не по треб но ко ри шће ње си но ни ма при ли ком 
од ре ђи ва ња истог обе леж ја би ћа код раз ли чи тих кри вич них де ла. 
При мер за то је сте на ме ра ко ја се код из ве сног бро ја кри вич них 
де ла ја вља као су бјек тив но обе леж је би ћа, основ но или до пун ско, 
и ко ја се код не ких кри вич них де ла, нпр., кри вич ног де ла тр го ви не 
љу ди ма (члан 388. КЗ) опи сно од ре ђу је та ко што се на во ди да се 
рад ња из вр ше ња пред у зи ма „у (од ре ђе ном) ци љу“, док се код дру-
гих кри вич них де ла, нпр., кри вич ног де ла пра вље ње, на ба вља ње и 
да ва ње дру гом сред ста ва за из вр ше ње кри вич них де ла про тив без-
бед но сти ра чу нар ских по да та ка (члан 304а КЗ) на во ди да се рад ња 
из вр ше ња пред у зи ма „ра ди“ вр ше ња од ре ђе них кри вич них де ла из 
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гла ве кри вич них де ла про тив без бед но сти ра чу нар ских по да та ка. 
Тре ба на ве сти и не пре ци зно од ре ђе ну фор му ла ци ју код кри вич них 
де ла ква ли фи ко ва них те жом по сле ди цом где за ко но да вац, у ве ћи-
ни слу ча је ва, те жу по сле ди цу про пи су је ко ри сте ћи фор му ла ци ју 
„те шке по сле ди це“, нпр., код кри вич ног де ла угро жа ва ње си гур но-
сти (члан 138. КЗ), док се са мо код три кри вич на де ла, ме ђу ко ји ма 
је и кри вич но де ло омо гу ћа ва ње ужи ва ња опој них дро га (члан 247. 
КЗ), ко ри сти фор му ла ци ја „на ро чи то те шке по сле ди це“. Бу ду ћи да 
се у те о ри ји углав ном сма тра да би у оба слу ча ја да ти по јам тре-
ба ло екс тен зив но ту ма чи ти, као и да не по сто је ја сно де фи ни са ни 
кри те ри ју ми на осно ву ко јих би се вр ши ло раз ли ко ва ње „те шких“ 
од „на ро чи то те шких“ по сле ди ца, оправ да но би би ло спро ве сти је-
зич ко ујед на ча ва ње и у свим слу ча је ви ма ко ри сти ти фор му ла ци ју 
„те шке по сле ди це“. Нај зад, има и блан кет них дис по зи ци ја код ко-
јих је нео п ход но из вр ши ти по треб но тер ми но ло шко ускла ђи ва ње, 
нпр., кри вич но де ло уни ште ње, оште ће ње, из но ше ње у ино стран-
ство и уно ше ње у Ср би ју за шти ће ног при род ног до бра (члан 265. 
КЗ) код ко јег је објект рад ње основ ног об ли ка кри вич ног де ла де-
фи ни сан као „по себ но“ за шти ће но при род но до бро иако За кон о 
за шти ти при ро де13) при ли ком од ре ђи ва ња да тог пој ма ко ри сти ква-
ли фи ка тив „стро го“.          

За раз ли ку од на гла ше не кри ми на ли за ци је, де кри ми на ли-
за ци ја као зна ча јан ин стру мент за об ли ко ва ње кри вич ног пра ва и 
де фи ни са ње ње го вог од но са са дру гим об ли ци ма дру штве не ре ак-
ци је на дру штве но опа сна по на ша ња, пот пу но је мар ги на ли зо ва на 
и све де на на уки да ње не ко ли ко кри вич них де ла, упр кос то ме што 
у ка та ло гу про пи са них кри вич них де ла по сто ји ве лик број кри вич-
них де ла код ко јих је нео п ход но су жа ва ње и пре ци зи ра ње кри ми-
нал не зо не (де ли мич на де кри ми на ли за ци ја), као и из ве стан број 
кри вич них де ла ко ја би тре ба ло уки ну ти (пот пу на де кри ми на ли-
за ци ја). 

Ка да је реч о кри вич ним де ли ма код ко јих је нео п ход на пот-
пу на де кри ми на ли за ци ја, ту пре све га тре ба има ти на уму кри вич-
на де ла ко ја су услед из ме ње них дру штве них при ли ка из гу би ла 
ка рак тер дру штве но опа сних по на ша ња и ко ја се сто га у прак си 
го то во и не по ја вљу ју. На пр вом ме сту, то су од ре ђе на кри вич на де-
ла из гру пе кри вич них де ла про тив Вој ске Ср би је. На и ме, у про те-
клом пе ри о ду из вр ше на је ре ор га ни за ци ја Вој ске Ср би је и до шло 
је до бит них про ме на у си сте му од бра не. Сход но то ме,  ве ћи  број 
кри вич них де ла из ове гру пе по стао је су ви шан, а од ре ђе ни број 
кри вич них де ла зах те ва кри тич ко пре и спи ти ва ње и су штин ско ре-

13) СлужбенигласникРС, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – ис пр.
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де фи ни са ње. При ме ра ра ди, на кон до но ше ња За ко на о вој ној, рад-
ној и ма те ри јал ној оба ве зи из 2009. го ди не14) (ЗВР МО) и Од лу ке о 
об у ста ви слу же ња вој ног ро ка, ко ју је На род на скуп шти на до не ла 
15. де цем бра 2010. го ди не, тј. на кон уво ђе ња про фе си о на ли за ци је 
Вој ске Ср би је и слу же ња вој ног ро ка по прин ци пу до бро вољ но-
сти, про пи си ва ња оба ве зе уво ђе ња у вој ну еви ден ци ју и слу же ња у 
ре зер вном са ста ву за ли ца ко ја не же ле да слу же вој ни рок у Вој сци 
Ср би је (члан 135, став 5. ЗВР МО), као и пре кр шај не од го вор но сти 
за ре гру та или ли це у ре зер вном са ста ву ко је се без оправ да ног 
раз ло га не ода зо ве од го ва ра ју ћем по зи ву над ле жног ор га на (члан 
126. ЗВР МО), до во ди се у пи та ње оправ да ност  по сто ја ња кри вич-
ног де ла из бе га ва ње вој не оба ве зе (члан 394. КЗ) као и још не ких 
кри вич них де ла из ове гла ве.         

Осим то га, пот пу на де кри ми на ли за ци ја је по треб на и код 
кри вич них де ла при ли ком чи јег је про пи си ва ња за ко но да вац по-
гре шно про це нио дру штве ну опа сност не ког по на ша ња и за не ма-
рио чи ње ни цу да би у да том слу ча ју, уме сто кри вич ним пра вом, 
аде кват ни је би ло ре а го ва ти не ким дру гим сред ством, ре ци мо, пре-
кр шај ним пра вом. Ту нај пре у об зир до ла зе по је ди на кри вич на де-
ла из гру пе кри вич них де ла про тив рад них од но са.  

Тре ба ре ћи да је пот пу но за не ма ри ва ње де кри ми на ли за ци је 
и афир ми са ње кри ми на ли за ци је та ко ђе по сле ди ца „за блу де“ за ко-
но дав ца да де кри ми на ли за ци ја, по при ро ди ства ри, увек во ди сла-
бље њу про тек тив не функ ци је кри вич ног пра ва што, на рав но, ни је 
тач но бу ду ћи да исто та ко мо же во ди ти и ин тен зив ни јој кри вич но-
прав ној ре пре си ји у од но су на те жа кри вич на де ла. 

Тре ћа ка рак те ри сти ка ре фор ме по себ ног де ла кри вич ног 
пра ва исто та ко  ве за на је за про пи си ва ње но вих кри вич них де-
ла и огле да се у на ру ша ва њу ко хе зи је и функ ци о нал ног је дин ства 
из ме ђу од ре да ба оп штег и по себ ног де ла, што би у на ред ној фа зи 
ре фор ме сва ка ко тре ба ло ис пра ви ти. На и ме, у не ким слу ча је ви-
ма при ли ком про пи си ва ња основ них или ква ли фи ко ва них об ли ка 
кри вич них де ла у за кон ски опис не по треб но су ин кор по ри ра ни по-
је ди ни оп шти ин сти ту ти кри вич ног пра ва или су ин кор по ри ра ни 
на на чин ко ји ни је у скла ду са од го ва ра ју ћим оп штим пра ви ли ма. 
Та ко је, ре ци мо, код кри вич них де ла пра ње нов ца (члан 231. КЗ) и 
тр го ви на љу ди ма (члан 388. КЗ) као су бјек тив но обе леж је њи хо вог 
би ћа про пи сан уми шљај иако је у пи та њу ре дов ни об лик кри ви-
це, и при то ме је дат ње гов не пот пу ни за кон ски по јам. Код ових 
кри вич них де ла, као и код кри вич ног де ла при кри ва ња (члан 221. 
КЗ), та ко ђе је не а де кват но де фи ни сан и не хат. Код кри вич ног де ла 

14) СлужбенигласникРС, бр. 88/09.
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спре ча ва ње и оме та ње до ка зи ва ња (члан 336. КЗ) би ло је пред ви-
ђе но да се кри вич но де ло, осим при ме ном си ле или прет ње, мо же 
из вр ши ти и при ме ном „дру гог об ли ка при ну де“ ко ји, сход но оп-
штим пра ви ли ма, не по сто ји. Исто та ко, и код кри вич ног де ла про-
тив прав но усе ље ње (члан 219. КЗ), су прот но оп штој нор ми, би ло 
је пред ви ђе но обли га тор но од ре ђи ва ње од го ва ра ју ће оба ве зе при-
ли ком из ри ца ња услов не осу де. 

II

По зи ти ван за о крет у ре фор ми кри вич ног за ко но дав ства 
пред ста вља до но ше ње ЗИД КЗ/2012  као и За ко на о из ме на ма и до-
пу на Кри вич ног за ко ни ка из 2013. го ди не,15) ко ји је, по ред оста лог, 
имао за циљ да ис пра ви тех нич ке и су штин ске ома шке на пра вље не 
прет ход ним за ко ни ма. Ме ђу тим, за ко ном из 2012. го ди не ни су от-
кло ње не не ус кла ђе но сти до ко јих је до шло по о штра ва њем ка зни 
за ве лик број кри вич них де ла и ни је из вр ше на де кри ми на ли за ци ја 
кри вич них де ла у оним слу ча је ви ма у ко ји ма кри вич но прав на ин-
тер вен ци ја ни је ну жна и ни је оправ да на. Ипак, зна ча јан на пре дак у 
ква ли та тив ном сми слу сва ка ко пред ста вља уво ђе ње но вих кри вич-
них де ла, по себ но кри вич ног де ла до го ва ра ње ис хо да так ми че ња 
(члан 208б КЗ), кри вич ног де ла зло у по тре ба по ло жа ја од го вор ног 
ли ца (члан 234. КЗ), кри вич ног де ла зло у по тре ба у ве зи са јав ном 
на бав ком (члан 234а КЗ) као и кри вич них де ла те ро ри зма (чл. 391а, 
391б, 391в, 391г и 393а КЗ).16)

Тре ба оче ки ва ти да ће на ста вак за ко но дав не ре фор ме ићи 
у прав цу да ље успе шне из град ње кри вич ног пра ва ко је ће има ти 
по тен ци јал да, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, од го во ри по тре ба ма ефи-
ка сне кри вич но прав не за шти те, тј. по тре ба ма кри вич но прав не за-
шти те ко ја је при ла го ђе на оби му, ди на ми ци и фор ма ма са вре ме ног 
кри ми на ли те та. 

У од но су на по себ ни део кри вич ног пра ва, по сти за ње да тих 
ци ље ва, осим за у ста вља ња не га тив ног трен да кри вич но прав ног 
екс пан зи о ни зма17) прет по ста вља и усва ја ње јед не ком плек сне стра-
те ги је ко ја би на од го ва ра ју ћи на чин укљу чи ла ве ћи број раз ли чи-
тих ме ра, ме ђу ко ји ма се по свом зна ча ју из два ја не ко ли ко.   

15) СлужбенигласникРС, бр. 104/13.

16) Вид. Н. Де лић, НоварешењауПосебномделуКЗСрбије, Бе о град, 2014, 65–66, 76–78, 
82–83 и 219–228.  

17)  З. Сто ја но вић (2010), 45.
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а) Пре и спи ти ва ње по сто ја ња по тре бе за уво ђе њем но вих ин-
кри ми на ци ја, као што је при ме ра ра ди, прет ход но по ме ну то кри-
вич но де ло оси гу ра нич ке пре ва ре. Та ко ђе тре ба раз мо три ти и мо-
гућ ност уво ђе ња кри вич ног де ла сра мо ће ња као и кри вич ног де ла 
не за ко ни тог бо га ће ња. 

На и ме, у скла ду са од ред бом чла на 14. ЗИД КЗ/2012, де кри-
ми на ли зо ва но је  кри вич но де ло кле ве те (члан 171. КЗ). До бри са-
ња кри вич ног де ла кле ве те до шло је пр вен стве но под при ти ском 
јав но сти (пре све га но ви нар ских удру же ња) ме ђу ко ји ма вла да 
ми шље ње да се овим кри вич ним де лом огра ни ча ва сло бо да ме ди-
ја. Ка ко се на во ди, ова ко ра ди кал ном за хва ту до при не ла је и на ша 
суд ска прак са ко ја је не а де кват но ту ма чи ла по је ди на обе леж ја би ћа 
овог кри вич ног де ла. Тре ба при хва ти ти став да је ре ше ње тре ба ло 
тра жи ти не у уки да њу овог кри вич ног де ла, већ у од го ва ра ју ћим 
из ме на ма и до пу на ма ње го вог за кон ског опи са. Јед на мо гућ ност 
би ла је да се про пи ше основ ис кљу че ња кри вич ног де ла ко ји би 
по сто јао у слу ча ју да је но ви нар или од го вор ни уред ник по сту пао 
у скла ду са оба ве зом но ви нар ске па жње ко ја је бли же ре гу ли са на 
од ред бом чла на 3. За ко на о јав ном ин фор ми са њу.18) То би зна чи ло 
да се но ви нар или од го вор ни уред ник ко ји по сту па с оба ве зном но-
ви нар ском па жњом не мо же сма тра ти из вр ши о цем кри вич ног де ла 
кле ве те ни он да ка да је у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, оба-
вља ју ћи сво ју про фе си ју, за дру гог из но сио или про но сио не што 
што је не и сти ни то, а што мо же шко ди ти ча сти или угле ду тог ли-
ца. Дру га мо гућ ност би ла је да се у за кон ски опис кри вич ног де ла 
уне се услов да је учи ни лац знао да је оно што из но си или про но си 
не и сти ни то.19) 

Уко ли ко би се ап стра хо вао зна чај ван прав них ар гу ме на та за 
уки да ње кри вич ног де ла кле ве те и ако би се при хва ти ло да је је-
ди ни ра ци о нал ни раз лог по тре ба за рас те ре ће њем кри вич ног пра-
во су ђа, и да ље оста је не ја сно за што је за ко но да вац уки нуо са мо 
кле ве ту ко ја је те же кри вич но де ло, а оста вио увре ду. 

Ме ђу тим, ов де се мо гло раз ми шља ти и у дру гом, „европ-
ском“ прав цу, а не у прав цу при хва та ња ан гло сак сон ског мо де ла 
пре ма ко ме се за шти та ча сти обез бе ђу је ис кљу чи во пу тем гра ђан-
ског пра ва20) и у том сми слу, по узо ру на ре ше ње из не мач ког пра-

18) СлужбенигласникРС, бр. 43/03, 61/05, 71/09, 89/10 – од лу ка УС и 41/11 – од лу ка УС.

19) З. Сто ја но вић, „Да ли је Ср би ји по треб на ре фор ма кри вич ног за ко но дав ства?“, Crimen, 
Бе о град, 2013/2, 127. и З. Сто ја но вић, Д. Ко ла рић, „Но ва ре ше ња у Кри вич ном за ко ни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“, Безбедност, Бе о град, 3/2012, 22–23. 

20) О број ним ар гу мен ти ма про тив уки да ња кри вич ног де ла кле ве те (и увре де) вид. Б. Ри-
сти во је вић, „Не га тив на кри ми нал но-по ли тич ка кре та ња у ма те ри јал ном кри вич ном 
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ва, по ред по сто је ћег кри вич ног де ла кле ве те, ко је под ра зу ме ва да 
се из но си или про но си не што што је не и сти ни то, пред ви де ти и 
још јед ну вр сту кле ве те ко ја би у са др жин ском сми слу об у хва та ла 
кри вич но де ло „сра мо ће ња“ (тзв. ди фа ма ци ја) ко је је пред ви ђе но 
у па раг. 186. КЗ Не мач ке.21) Сход но за кон ском тек сту, кри вич но де-
ло „Üble Nac hre de“ по сто ји ка да се о не ком ли цу из но си или про-
но си тврд ња ко ја је по доб на да у од но су на то ли це иза зо ве пре зир 
или да га јав но по ни зи, под усло вом да тврд ња ни је та ква да се 
мо же до ка за ти ње на исти ни тост. Те жи об лик кри вич ног де ла по-
сто ји ако је основ ни об лик из вр шен јав но или рас ту ра њем спи са. 
Рад ња из вр ше ња је из но ше ње или про но ше ње тврд ње, под ко јом 
тре ба раз у ме ти из ја ву ко јом се из но си или про но си чи ње ни ца ко ја 
се пре ма соп стве ном убе ђе њу учи ни о ца пред ста вља као исти ни-
та. Та чи ње ни ца мо же би ти са зна та и по сред но, од дру гог ли ца. 
Су шти на кри вич ног де ла са др жа на је у то ме што се за не ко ли це 
из но се или про но се од ре ђе не не по вољ не чи ње ни це и, при то ме, у 
тре нут ку пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња учи ни лац не зна по у зда-
но да ли је та чи ње ни ца исти ни та или ни је. Тре ба сма тра ти да у 
кон тек сту овог кри вич ног де ла не мо гућ ност до ка зи ва ња исти ни то-
сти чи ње ни це ко ја се из но си или про но си пред ста вља (не га ти ван) 
објек тив ни услов ин кри ми на ци је. Сход но то ме, кри вич но де ло не-
ће по сто ја ти уко ли ко учи ни лац до ка же исти ни тост чи ње ни це ко ју 
је из но сио или про но сио. Сма тра се да је исти ни тост чи ње ни це 
до ка за на ако је тач на „срж“ да те тврд ње. Ми шље ње је да је на овај 
на чин, по ред за шти те од сра мо ће ња, обез бе ђе на и за шти та пра ва 
на сло бо ду из ра жа ва ња ко ја је про кла мо ва на од ред бом чла на 10. 
Европ ске кон вен ци је о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да 
из 1950. го ди не.22)

Ка да је у пи та њу кри вич но де ло не за ко ни тог бо га ће ња, ко је 
је са др жа но у од ред би чла на 20. Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја 
про тив ко руп ци је из 1999. го ди не, за ко је је пред ви ђе но да др жа ве 
пот пи сни це има ју оба ве зу да раз мо тре мо гућ ност ње го вог уво ђе-
ња у на ци о нал на за ко но дав ства по ла зе ћи од сво јих уста ва и основ-
них на че ла прав ног си сте ма, тре ба ре ћи да у кри вич но прав ној те-
о ри ји по сто је раз ло зи proetcontra уво ђе ња овог кри вич ног де ла. 
Раз ло зи ко ји иду у при лог уво ђе њу ин кри ми на ци је не за ко ни тог 
бо га ће ња је су сле де ћи: прет по став ка (за са да не по твр ђе на) да би 

за ко но дав ству Ср би је од до но ше ња КЗ: те мељ но опре де ље ње за ко но дав ца или ин ци-
дент“, Crimen, Бе о град, 2/2012, 182–183.

21) Ова кво ре ше ње је, при ме ра ра ди, при хва ће но и у швај цар ском, аустриј ском, сло ве нач-
ком и хр ват ском за ко но дав ству.  

22) Lac kner, Kühl, StrafgesetzbuchKommentar, München, 2007, 830–833.
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да та ин кри ми на ци ја пр вен стве ни зна чај има ла у су зби ја њу тзв. си-
стем ске ко руп ци је и ко руп ци је ко ју вр ше пред став ни ци по ли тич ке 
вла сти и, с об зи ром на на чин на ко ји је ин кри ми на ци ја де фи ни са-
на у Кон вен ци ји, до ка зи ва ње овог кри вич ног де ла у прак си не би 
тре ба ло да пред ста вља про блем бу ду ћи да је за ње го во по сто ја ње 
до вољ но да се утвр ди знат на раз ли ка из ме ђу вред но сти имо ви не 
ко ју је јав ни функ ци о нер имао у мо мен ту сту па ња на функ ци ју и 
у не ком ка сни јем мо мен ту, у то ку или по сле пре стан ка функ ци је, 
под усло вом да не мо же да до ка же да је имо ви ну сте као на за ко нит 
на чин. Раз ло зи про тив уво ђе ња ин кри ми на ци је не за ко ни тог бо га-
ће ња је су сле де ћи: иако не ма до вољ но ар гу ме на та да се твр ди да 
би ин кри ми на ци ја би ла про тив у став на и да кр ши пра во сво ји не, 
она би фак тич ки, ипак, во ди ла из ве сном огра ни че њу пра ва сво ји не 
бу ду ћи да би сва ко (исти на, ма њи број по је ди на ца) ко при хва ти по-
ли тич ку или дру гу функ ци ју био под врг нут кон тр о ли и пре и спи ти-
ва њу имо ви не а, та ко ђе, из ло жен ри зи ку да бу де осу ђен иако ни је 
вр шио ко руп тив на кри вич на де ла; спор но је да ли би се и у ко јој 
ме ри ова ин кри ми на ци ја у прак си при ме њи ва ла у од но су на јав не 
функ ци о не ре; де фи ни ци ја овог кри вич ног де ла ко ја је да та у чла ну 
20. Кон вен ци је вр ло је уоп ште на и те шко да се мо же при ла го ди ти 
но мо тех нич ким стан дар ди ма на шег кри вич ног пра ва; из раз ло га 
што је те рет до ка зи ва ња на окри вље ном ко ји мо ра да до ка же да је 
имо ви ну сте као на за ко нит на чин, до во ди се у пи та ње по што ва ње 
прет по став ке не ви но сти; с тим у ве зи, до во ди се у пи та ње и пра во 
окри вље ног на од бра ну ко је, по ред оста лог, под ра зу ме ва и пра во 
на ћу та ње – у ком слу ча ју би окри вље ни не ми нов но био осу ђен; 
та ко ђе, не ја сно је шта је основ од го вор но сти код овог кри вич ног 
де ла – да ли је пред у зе та рад ња из вр ше ња или по се до ва ње од ре-
ђе не имо ви не; не га тив но је  то што ово кри вич но де ло по сво јој 
при ро ди и деј стви ма, у ве ли кој ме ри, под се ћа на ра ни је по сто је ћи 
и ком про ми то ва ни ин сти тут по ре кла имо ви не и, нај зад, уко ли ко би 
се за ко но да вац од лу чио да уве де ово кри вич но де ло, вр ло озби љан 
про блем мо же би ти на ко ји на чин де фи ни са ти по је ди на обе леж ја 
ње го вог би ћа јер је је ди но не спор но да би објект би ла имо ви на ко ја 
ни је у скла ду са за ко ни тим при хо ди ма, тј. имо ви на ко ја је знат но 
из над то га, док би при ли ком про пи си ва ња свих оста лих обе леж ја 
прет ход но тре ба ло раз ре ши ти не ма ли број ди ле ма – у ве зи са рад-
њом из вр ше ња спор но је да ли тре ба да об у хва ти про пу шта ње да 
се при ја ви сте че на имо ви на, по се до ва ње имо ви не ко ја је знат но 
из над за ко ни тих при хо да или сти ца ње да те имо ви не; у од но су на 
круг из вр ши ла ца, спор но је да ли то мо гу би ти сви функ ци о не-
ри, са мо не ки функ ци о не ри или сви гра ђа ни; та ко ђе, спор но је и 
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да ли тре ба по себ но про пи са ти оба ве зно од у зи ма ње имо ви не ко ја 
пре ла зи за ко ни ту за ра ду; за тим, да ли пред ви де ти по се бан основ 
ис кљу че ња про тив прав но сти у слу ча ју да учи ни лац учи ни ве ро-
ват ним да је имо ви на сте че на на за ко нит на чин и, нај зад, спор но 
је ка ко ре ши ти пи та ње сти ца ја овог кри вич ног де ла и кри вич ног 
де ла при кри ва ња (да ли про пи си ва њем по себ ног об ли ка кри вич-
ног де ла не за ко ни тог бо га ће ња код ко јег би из вр ши лац би ло ли це 
на ко је је имо ви на пре не та) као и пи та ње ње го вог од но са са дру гим 
слич ним кри вич ним де ли ма.23) 

б) Раз ма тра ње мо гућ но сти про ши ре ња по сто је ћих за кон ских 
опи са по је ди них кри вич них де ла. При ме ра ра ди, код кри вич ног 
де ла 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 (члан 
185. КЗ) рад њом из вр ше ња тре ба ло би об у хва ти ти и по се до ва ње 
или ши ре ње пор но гра фи је, тј. пред ме та пор но граф ске са др жи не 
ко ји пред ста вља ју ре ал но при ка зи ва ње не по сто је ћих ма ло лет них 
ли ца као и при ка зи ва ње ли ца ко ја су пу но лет на, али по сво јим фи-
зич ким ка рак те ри сти ка ма из гле да ју као да су ма ло лет на. 

в) Пре и спи ти ва ње по сто ја ња по тре бе за струк ту рал ним и са-
др жин ским уна пре ђе њем по је ди них гла ва кри вич них де ла и њи хо-
во кон ци пи ра ње та ко да пред ста вља ју ло гич ну и хо мо ге ну це ли ну. 
У том сми слу би се кри вич на де ла про тив при вре де мо жда мо гла, 
по узо ру на ве ћи ну европ ских за ко но дав ста ва, кон ци пи ра ти та ко 
да по јам од го вор ног ли ца по ста не су ви шан. 

г) Ана ли тич ко раз ма тра ње по сто је ћих ква ли фи ко ва них и 
при ви ле го ва них об ли ка ра ди пре ци зни јег од ре ђи ва ња кри вич них 
де ла. Та ко би ре ци мо, код кри вич ног де ла те шког уби ства (члан 
114. КЗ) тре ба ло раз мо три ти мо гућ ност са жи ма ња по је ди них ква-
ли фи ка тор них окол но сти. 

Ово пре све га из раз ло га што је у скла ду са од ред бом чла на 
26. ЗИД КЗ/2009/сеп тем бар, за ко но да вац код кри вич ног де ла те-
шког уби ства про ши рио круг ква ли фи ка тор них окол но сти ко је су 
ве за не за по себ на свој ства па сив ног су бјек та и ти чу се ду жно сти 
или по сло ва ко је па сив ни су бјект оба вља. Пр ви но ви об лик те шког 
уби ства из чла на 114, тач ка 7. КЗ об у хва та  ли ше ње жи во та су ди је, 
јав ног ту жи о ца или ње го вог за ме ни ка и по ли циј ског слу жбе ни ка. 
Осим од го ва ра ју ћег свој ства па сив ног су бјек та, за овај об лик те-
шког уби ства по треб но је да је уби ство из вр ше но „у ве зи са“ вр ше-
њем слу жбе не ду жно сти.  Бу ду ћи да се по сто је ћим об ли ком те шког 
уби ства ко ји је пред ви ђен у чла ну 114, тач ка 6. КЗ,  да тим па сив-

23)  З. Сто ја но вић, „Кри вич но де ло не за ко ни тог бо га ће ња – раз ло зи за и про тив уво ђе ња“, 
у: Актуелнапитањакривичногзаконодавства, Зла ти бор, 2012, 343–349.



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.195-217.

210

ним су бјек ти ма пру жа за шти та у слу ча је ви ма ка да је до уби ства 
до шло „при“ вр ше њу слу жбе не ду жно сти, уво ђе њем овог об ли ка 
до дат но се про ши ру је по сто је ћа кри вич но прав на за шти та. Иако је 
са кри ми нал но-по ли тич ког аспек та не спор но да ли ца пре ма ко ји-
ма се вр ши овај об лик те шког уби ства тре ба да ужи ва ју „по себ ну“ 
кри вич но прав ну за шти ту јер су због при ро де сво јих по сло ва објек-
тив но из ло же ни „по себ ној“ вр сти опа сно сти, пи та ње ко је се по-
ста вља је сте да ли је у да том кон тек сту оправ да но пра ви ти раз ли ку 
из ме ђу си ту а ци је ка да су су ди ја, јав ни ту жи лац, ње гов за ме ник или 
по ли циј ски слу жбе ник ли ше ни жи во та „при“ вр ше њу сво је слу-
жбе не ду жно сти и „у ве зи“ са њом. Дру ги но ви об лик те шког уби-
ства из чла на 114, тач ка 8. КЗ об у хва та ли ше ње жи во та ли ца ко је 
оба вља по сло ве од јав ног зна ча ја. По јам по сла од јав ног зна ча ја 
та ко ђе је уве ден до но ше њем ЗИД КЗ/2009/сеп тем бар и прет по ста-
вља оба вља ње про фе си је или ду жно сти ко ја има по ве ћан ри зик за 
без бед ност ли ца ко је га оба вља, а од но си се на за ни ма ња ко ја су од 
зна ча ја за јав но ин фор ми са ње, здра вље љу ди, обра зо ва ње, јав ни 
пре воз, прав ну и струч ну по моћ пред суд ским и дру гим др жав ним 
ор га ни ма (члан 112, став 32. КЗ). Као и код прет ход ног об ли ка те-
шког уби ства, и ов де је по треб но ис пу ње ње два усло ва: да по сто ји 
од го ва ра ју ће свој ство  па сив ног су бјек та и да је уби ство из вр ше но 
„у ве зи са“ по сло ви ма ко је па сив ни су бјект оба вља, тј. по сло ви ма 
од јав ног зна ча ја. Код овог об ли ка те шког уби ства су штин ско пи та-
ње је сте на ко ји на чин тре ба ту ма чи ти по јам „по сао од јав ног зна-
ча ја“. Са гле ди шта на ве де не за кон ске од ред бе, овај по јам об у хва та 
две прет по став ке: да је реч о про фе си ји или ду жно сти чи је је оба-
вља ње по ве за но са по ве ћа ним ри зи ком за без бед ност ли ца ко је их 
оба вља и да је реч о од ре ђе ним обла сти ма за ко је су те про фе си је 
или ду жно сти од зна ча ја. У ве зи са пр вом прет по став ком, спор но 
је „са мо“ јед но – на осно ву ко јих се кри те ри ју ма утвр ђу је да ли од-
ре ђе на про фе си ја или ду жност има по ве ћа ни ри зик за без бед ност 
ли ца ко је их оба вља. У ве зи са дру гом прет по став ком, спор но је 
мно го то га – на осно ву ко јих се  па ра ме та ра утвр ђу је зна чај ко ји 
од ре ђе на про фе си ја или ду жност има за од го ва ра ју ћу област; на 
ко ји на чин тре ба из вр ши ти сте пе но ва ње тог зна ча ја; ко ји сте пен 
зна ча ја је ре ле ван тан за по сто ја ње кри вич ног де ла; да ли тре ба или 
не тре ба при ме ни ти прет по став ку да сви ко ји су за по сле ни у на ве-
де ним обла сти ма, по при ро ди ства ри, оба вља ју по сло ве од зна ча ја 
за те де лат но сти и да ли кри вич но прав ну за шти ту ужи ва ју и ли ца 
ко ја ни су за по сле на у на ве де ним обла сти ма, али се ба ве за ни ма-
њи ма ко ја има ју зна чај за те обла сти. Из раз ло га што је зич ко ту ма-
че ње не мо же да по ну ди од го во ре на по ста вље на пи та ња, сма тра 
се да  ре ше ње тре ба по тра жи ти у при ме ни те ле о ло шког ту ма че ња 
и по ве ћа ни ри зик за без бед ност ве за ти за вр ше ње од ре ђе них кри-
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вич них де ла пре ма да тим ли ци ма, што зна чи да је за по сто ја ње 
овог об ли ка те шког уби ства по треб но да по сто ји по ве ћа ни ри зик 
да пре ма тим ли ци ма бу де из вр ше но од ре ђе но кри вич но де ло при-
ли ком вр ше ња њи хо ве ду жно сти или про фе си је.24) 

Ка да се све узме у об зир, ја сно је да уно ше ње два но ва об ли ка 
те шког уби ства пред ста вља (ве лик) ко рак у прав цу да љег ши ре ња 
за кон ског опи са кри вич ног де ла те шког уби ства, што за по сле ди-
цу има да те шка уби ства, уме сто из у зет ка, по ста ју че шћи об ли ци 
уби ства од обич них уби ста ва. Осим то га, у ле ги сла тив ном по гле ду 
ова ко број на на бра ја ња, уме сто до бро фор му ли са них уоп ште ни јих 
об ли ка, не сум њи во пред ста вља ју при мер пре те ра не ка зу и сти ке у 
прав ним про пи си ма.25) Нај зад, ов де тре ба има ти на уму и то да би 
ли ше ње жи во та до ко јег је до шло у ве зи са вр ше њем слу жбе не ду-
жно сти, од но сно у ве зи са по сло ви ма ко је па сив ни су бјект оба вља 
у нај ве ћем бро ју слу ча је ва мо гло би ти об у хва ће но ли ше њем жи во-
та „из дру гих ни ских по бу да“ (члан 114, тач ка 5. КЗ).  

д) Пре и спи ти ва ње ка зне них ра спо на и њи хо во ме ђу соб но 
уса гла ша ва ње – пр вен стве но код кри вич них де ла про тив пол не 
сло бо де. 

ђ) Ре де фи ни са ње но мо тех нич ки ло ше об ли ко ва них кри вич-
них де ла, тј. кри вич них де ла код ко јих су обе леж ја би ћа пре ши ро ко 
или не пре ци зно по ста вље на, што до во ди до ди ле ма при ли ком њи-
хо вог ту ма че ња и омо гу ћу је зло у по тре бу. Та ко при ме ра ра ди, не ма 
оправ да ња што за ко но да вац у гла ви кри вич них де ла про тив бра ка 
и по ро ди це ин тер ве ни ше са мо на пла ну ка жња ва ња, и то по о штра-
ва њем про пи са них ка зни, а про пу шта да кри тич ки пре и спи та и са-
др жај но уна пре ди по је ди не ин кри ми на ци је. У том сми слу, тре ба 
ре ћи да по сто ји по тре ба да се по бољ ша при лич но ши ро ка и нео д-
ре ђе на де фи ни ци ја кри вич ног де ла на си ља у по ро ди ци (члан 194. 
КЗ)26) као и да се ја сни јим де фи ни са њем ре ше ди ле ме ко је по сто је 
у ве зи са ту ма че њем по је ди них обе леж ја би ћа кри вич них де ла не-
да ва ње из др жа ва ња (члан 195. КЗ)27) и кр ше ње по ро дич них оба ве за 
(члан 196. КЗ).28)      

24) З. Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика, Бе о град, 2012, 385. 

25) Ђ. Ђор ђе вић, „Об ли ци уби ста ва у са вре ме ном кри вич ном за ко но дав ству“, Правнижи-
вот, Бе о град, 9/2010, 9–10.

26) Вид. Н. Де лић, „Кри вич но прав ни аспект на си ља у по ро ди ци“, у: Насиљеупородици, 
Бе о град, 2012, 108–124.

27) Вид. Н. Де лић, „Основ не ка рак те ри сти ке кри вич ног де ла не да ва ње из др жа ва ња (члан 
195. КЗ)“, у: КазненареакцијауСрбији,Другидео, Бе о град, 2012, 141–144.  

28) Вид. Н. Де лић, „Кри вич но прав на за шти та не пу но лет них ли ца“, Правниживот, Бе о-
град, 10/2013, 133–135.
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е) Ре дак циј ско до те ри ва ње за кон ских опи са кри вич них де ла 
ко ја су пре у зе та из ме ђу на род них до ку ме на та без прет ход не но мо-
тех нич ке адап та ци је.  По при ро ди ства ри, то су пр вен стве но кри-
вич на де ла из гла ве кри вич них 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. Реч је о ин кри ми на ци-
ја ма ко је, по ред знат них од сту па ња од пра ви ла при хва ће не за ко но-
дав не тех ни ке, ка рак те ри ше ка ко на гла ше на ка зу и сти ка, та ко и ко-
ри шће ње ге не рал них кла у зу ла, што у ве ли кој ме ри оте жа ва њи хо во 
ту ма че ње и мо же да до ве де до не у јед на че не суд ске прак се. Осим 
то га, за кон ским опи си ма јед ног бро ја кри вич них де ла из ове гла-
ве упу ћу је се на при ме ну пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, што овим 
де ли ма да је блан кет ни ка рак тер. Да те блан кет не дис по зи ци је, ко је 
се по пра ви лу, из ра жа ва ју фор му ла ци јом „Ко кр ше ћи пра ви ла ме-
ђу на род ног пра ва...“, са јед не стра не, омо гу ћа ва ју да се без из ме-
не за ко на ува жа ва из ра же на ди на ми ка ре ле вант них ме ђу на род них 
пра ви ла и на тај на чин обез бе ди кон ти ну и ра на уса гла ше ност на-
ци о нал ног за ко но дав ства, али, са дру ге стра не, до дат но оте жа ва ју 
ту ма че ње.        

ж) Тер ми но ло шко ујед на ча ва ње, је зич ко ускла ђи ва ње и гра-
ма тич ко ко ри го ва ње нор ми по себ ног де ла и њи хо во уса гла ша ва ње 
са нор ма ма оп штег де ла за ко на. 

з) Кри тич ку ана ли зу кри вич них де ла код ко јих је ка жњи ва 
зо на екс тен зив но по ста вље на та ко да об у хва та и од ре ђе не ра ни је 
ста ди ју ме, као што је ка жња ва ње при прем них рад њи и по себ но 
пред ви ђе но ка жња ва ње за по ку шај кри вич ног де ла, те раз ма тра ње 
мо гућ но сти да се код кри вич них де ла код ко јих то ни је учи ње но 
кри ми нал на зо на на да ти на чин про ши ри, уко ли ко се утвр ди да би, 
с об зи ром на зна чај објек та за шти те, то има ло сво је кри ми нал но-
по ли тич ко оправ да ње. 

и) Ускла ђи ва ње си сте ма ин кри ми на ци ја са од го ва ра ју ћим 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма. При ме ра ра ди, да ље ускла ђи ва ње 
по је ди них кри вич них де ла из гла ве кри вич них де ла про тив пол не 
сло бо де са Кон вен ци јом Са ве та Евро пе о за шти ти де це од сек су-
ал ног ис ко ри шћа ва ња и сек су ал ног зло ста вља ња из 2006. го ди не 
и Оквир ном од лу ком Са ве та Европ ске уни је 2004/68/JHA о спре-
ча ва њу сек су ал ног ис ко ри шћа ва ња де це и деч је пор но гра фи је из 
2003. го ди не, за тим да ље ускла ђи ва ње кри вич них де ла ве за них за 
зло у по тре бу опој не дро ге са  Ли са бон ским уго во ром из 2009. го-
ди не и Оквир ном од лу ком Са ве та Европ ске уни је 2004/757/JHA о 
тр го ви ни дро гом из 2004. го ди не, као и да ље ускла ђи ва ње ко руп-
тив них кри вич них де ла са Кон вен ци јом Ује ди ње них на ци ја про тив 
ко руп ци је из 1999. го ди не.   
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ј) Ускла ђи ва ње кри вич ног и пре кр шај ног за ко но дав ства у 
сми слу от кла ња ња дво стру ких ин кри ми на ци ја или пре ци зни јег 
раз гра ни че ња из ме ђу пре кр ша ја и кри вич них де ла. Ов де, пре све-
га, тре ба има ти на уму два кри вич на де ла из гла ве кри вич них де-
ла про тив јав ног ре да и ми ра: кри вич но де ло 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 
(члан 348 КЗ) и кри вич но де ло на сил нич ко по на ша ње на спорт ској 
при ред би или јав ном ску пу (члан 344а КЗ). 

к) Кри тич ко пре и спи ти ва ње из вр ше них де кри ми на ли за ци ја 
– на пр вом ме сту кри вич ног де ла кле ве те.  

л) Пре ко по треб ну пот пу ну де кри ми на ли за ци ју из ве сног 
бро ја кри вич них де ла.

III

Све на ве де но го во ри у при лог за кључ ку да би на ста вак ак ту-
ел не ре фор ме,  ка ко оп штег, та ко и по себ ног де ла кри вич ног за ко-
но дав ства, тре ба ло да се од ви ја у ви ше про гре сив них фа за, то ком 
ко јих би по је ди ни функ ци о нал но по ве за ни и са др жин ски усло-
вље ни сег мен ти овог сло же ног нор ма тив ног си сте ма нај пре би ли 
де таљ но кри тич ки ана ли зи ра ни. Тек по окон ча њу овог из у зет но 
зах тев ног за дат ка, тре ба ло би при сту пи ти фор му ли са њу за кон ских 
ре ше ња ко ја би, за раз ли ку од из ве сног бро ја до са да шњих ре ше ња, 
у пот пу но сти мо ра ла да бу ду за сно ва на ис кљу чи во на на уч ним са-
зна њи ма и ис ку стви ма суд ске прак се.29)  
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NatasaDelic

REFORMOFTHESPECIALPART
OFSERBIANCRIMINALLEGISLATION:

PROGRESSIVEORREGRESSIVESOLUTIONS

Resume
The enac tment of the Cri mi nal Co de in 2006 mar ked the be gin-

ning of the new era in the de ve lop ment of Ser bian cri mi nal le gi sla tion, 
as our co un try was then pro vi ded with a mo dern and sta te-of-the-art 
cri mi nal co de which was the re sult of an in-depth cri ti cal re-eva lu a tion 
and analysis of the cur rent nor ma ti ve system from the per spec ti ve of 
the prin ci ple of le ga lity. 

The enac tment of the new Law was im me di a tely fol lo wed by 
the le gi sla tion re form which has so far in clu ded the enac tment of fo ur 
laws: The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de from Sep tem ber 
2009; The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de from De cem-
ber 2009; The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de from 2012 
(LACC/2012) and The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de from 
2013 (LACC/2013). The in ter ven ti ons ma de by the enac tment of the se 
laws in clu ded the in tro duc tion of a num ber of new so lu ti ons both in the 
Ge ne ral and Spe cial Part of the Cri mi nal Co de. 

Ho we ver, furt her at tempts at de ve lo ping Ser bian cri mi nal le gi-
sla tion ha ve fa i led to fol low the co ur se set out in the le gal so lu ti ons pre-
scri bed in the Co de of 2006 and which to ok in to ac co unt both our le gal 
tra di tion and  the ac com plis hments of the mo dern doc tri ne, and which 
we re, to an ex tent, dra wing upon com pa ti ble so lu ti ons set out in so me 
fo re ign cri mi nal co des, par ti cu larly Ger man. 

The amend ments to the cri mi nal le gi sla tion from 2009 (Sep tem-
ber and De cem ber) ha ve ge ne rally de for med the exi sting cri mi nal law 
system and bro ught abo ut its de to ri o ra tion both in terms of its con tent 
and its le gi sla ti ve-tec hni cal aspects. 

The first, and the most tran spa rent, cha rac te ri stic is the im po si-
tion of mo re se ve re pe nal ti es for a lar ge num ber of cri mi nal of fen ces, 
or mo re pre ci sely – one-third of all cri mi nal of fen ces. This me ans that 
this kind of in ter ven tion was ma de in al most all chap ters of the Co de, 
ex cept for the cri mi nal of fen ces aga inst le gal in stru ments and cri mi nal 
of fen ces aga inst the se cu rity of com pu ter da ta. The chap ter on se xu al 
cri mi nal of fen ces, with ne arly two hun dred sen ten ce terms mo di fied, is 
de fi ni tely the most stri king exam ple.  



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.195-217.

216

The se cond cha rac te ri stic is the in cre a sed cri mi na li sa tion – sti pu-
la tion of new cri mi nal of fen ces. It sho uld be no ted that the le gi sla tors 
fol lo wed two ne ga ti ve ten den ci es he re:   

The first ne ga ti ve ten dency is the sti pu la tion of un ne ces sary cri-
mi nal of fen ces, cri mi nal of fen ces the le gal de scrip ti ons of which ha ve 
al ready been pro vi ded in the exi sting cri mi nal of fen ces, as well as the 
sti pu la tion of cri mi nal of fen ces which, gi ven the le vel of so cial thre at 
in fer red in them or the na tu re of pro tec ted as set,  co uld ha ve been san-
cti o ned in so me ot her man ner, and not by the cri mi nal ju sti ce in ter ven-
tion. 

The se cond ne ga ti ve ten dency is re flec ted in the sti pu la tion of 
cri mi nal of fen ces with le gal de scrip ti ons set too bro adly. The ter mi no-
logy used to de fi ne spe ci fic ele ments of the ir es sen ce (ob jec ti ve or su-
bjec ti ve ele ments) was eit her un cle ar or im pre ci se in le gal terms, or too 
col lo qu i al, or even ta ken from the jar gon of tec hni cal sci en ces. So me 
ter mi no logy was al so eti mo lo gi cally or gra ma ti cally ina de qu a te.  

In con trast with the over-emp ha si sed cri mi na li sa tion, dec ri mi-
na li sa tion, on the ot her hand, as an im por tant in stru ment for sha ping 
cri mi nal law and de fi ning its re la ti on ship with ot her forms of so cial 
re spon se to so ci ally dan ge ro us be ha vi o ur, was com ple tely mar gi na li sed 
and re du ced to abo li tion of only a few cri mi nal of fen ces,  de spi te the 
fact that the ca ta lo gue of cri mi nal of fen ces con ta ins a num ber of of fen-
ces which re qu i re the nar ro wing of and mo re pre ci sely de fi ned cri mi nal 
zo ne (par tial dec ri mi na li sa tion) as well as a num ber of cri mi nal of fen-
ces that sho uld be abo lis hed (to tal dec ri mi na li sa tion).    

The third cha rac te ri stic of the re form of the Spe cial Part of the 
Cri mi nal Co de is al so re la ted to the sti pu la tion of new cri mi nal of fen-
ces and is re flec ted in the lack of co he sion and fun cti o nal unity bet we en 
the pro vi si ons of the Spe cial and Ge ne ral Part re spec ti vely. Na mely, in 
so me ca ses, ge ne ral cri mi nal law in sti tu tes we re in cor po ra ted in the le-
gal de scrip tion of ba sic or qu a li fi ed forms of cri mi nal of fen ces, or the ir 
in cor po ra tion was not in com pli an ce with ap pro pri a te ge ne ral ru les. 

The enac tment of the LACC/2012 (as well as LACC/2013) re-
pre sents a po si ti ve turn in the cri mi nal le gi sla tion re form. Apart from 
its ot her pur po ses, the ob jec ti ve of this Law was to cor rect the tec hni cal 
and ma te rial er rors ma de in the pre vi o usly enac ted laws. Ho we ver, this 
Law fa i led to eli mi na te the in con gru i ti es cre a ted by the im po si tion of 
mo re se ve re pe nal ti es for a lar ge num ber of cri mi nal of fen ces. In ad di-
tion, the ca ses whe re cri mi nal law in ter ven tion is not re qu i red or ju sti-
fied we re not dec ri mi na li zed. No net he less, a “step for ward“ in terms of 
qu a lity is de fi ni tely the sti pu la tion of new cri mi nal of fen ces, par ti cu-
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larly the fol lo wing: agre e ing the out co me of com pe ti tion (Ar tic le 208b, 
CC); abu se of po si tion by re spon si ble per son (Ar tic le 234, CC); mis fe-
a san ce in pu blic pro cu re ment (Ar tic le 234a, CC); and cri mi nal of fen ces 
re la ted to ter ro rism (Art. 391а, 391b, 391c, 391d and 393а, CC).

It sho uld be ex pec ted that furt her le gi sla tion re form will re sult in 
an im pro ved cri mi nal law that will be able to ad dress the need for an 
ef fi ci ent cri mi nal law pro tec tion which will match the sco pe, dyna mics 
and forms of mo dern cri me.

This goal can be re ac hed if the re form of both the Spe cial and 
Ge ne ral Parts is con ti nued in se ve ral suc ces si ve pha ses. The spe ci fic 
seg ments of this com plex nor ma ti ve system that are in ter-con nec ted in 
terms of the ir fun ction and con tent sho uld be analysed in de tail in each 
pha se. Only af ter the com ple tion of this highly de man ding task sho uld 
the le gal so lu ti ons be for mu la ted. The se so lu ti ons, un li ke cer tain pre-
vi o us ones, sho uld be en ti rely ba sed on sci en ti fic know led ge and ca se 
law ex pe ri en ce.  
Key words: Cri mi nal Co de of Re pu blic of Ser bia, Spe cial part of the Cri mi nal 

Co de of Re pu blic of Ser bia, the re form of cri mi nal le gi sla tion of 
Ser bia. 
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