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OДГОВОРНОСТ ЗА КР ШЕ ЊЕ ИЗ БОР НИХ 
ПРА ВА
Са же так

Усистемузаштитедруштвенихдобараивредности
усвакомдруштву,патакоинашем,посвомзначају
сеистичуизборнаправа (активноипасивноправо),
односнослободакандидовањанаизборимаизаконито
спровођењеизбораиобјављивањењиховихрезултата.
Наиме, свакадемократскадржаваи владавинапра
васвојеправолицепоказујубројемиобимомизборних
права,теначиномњиховогуређењаиправнезашти
тештосадругестранеуказујеинастепендемокра
тичностисамогадруштва.Стогајеразумљивошто
новиКривичнизаконикРепубликеСрбијеиз2005.го
динеуглавипетнаестој,угрупикривичнихделапро
тивизборнихправапредвиђакривичнуодговорности
кажњавањезаразличитеобликеивидовеповредеили
угрожавањаовихизборнихправаграђанапокушавају
ћидаизборномсистемуиизбориманасвимнивоима
наовајначинпружипојачануправнузаштиту.Упра
воовајрадсатеоријскогипрактичногаспектараз
матра појам, карактеристике и облике испољавања
кривичнихделакојимасенарушавајуизборнаправаи
механизмењиховезаштитеуРепублициСрбији.
Кључне речи: избори, гласање, кандидовање, закон,
кривичнодело,одговорност,кривичнасанкција

U си сте му за шти те дру штве них до ба ра и вред но сти у сва ком дру-
штву, па та ко и на шем, по свом зна ча ју се ис ти чу из бор на пра ва 

(ак тив но и па сив но пра во), од но сно сло бо да кан ди до ва ња на из бо-
ри ма и за ко ни то спро во ђе ње из бо ра и об ја вљи ва ње њи хо вих ре-
зул та та. На и ме, сва ка де мо крат ска др жа ва и вла да ви на пра ва сво је 
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пра во ли це по ка зу ју бро јем и оби мом из бор них пра ва, те на чи ном 
њи хо вог уре ђе ња и прав не за шти те што са дру ге стра не ука зу је и 
на сте пен де мо кра тич но сти са мо га дру штва. 

Сто га је ра зу мљи во што но ви Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке 
Ср би је1) из 2005. го ди не у гла ви пет на е стој, у гру пи кри вич них 
де ла про тив из бор них пра ва пред ви ђа кри вич ну од го вор ност и 
ка жња ва ње за раз ли чи те об ли ке и ви до ве по вре де или угро жа ва-
ња из бор них пра ва гра ђа на по ку ша ва ју ћи да из бор ном си сте му и 
из бо ри ма на свим ни во и ма на овај на чин пру жи по ја ча ну прав ну 
за шти ту. На и ме, овај је за ко ник, по пр ви пут је дин стве но као си-
сте ма ти зо ва ни збор ник свих кри вич но прав них нор ми по сле 1860. 
го ди не2), пред ви део си стем оп штег и по себ ног де ла це ло куп ног 
ма те ри јал ног кри вич ног пра ва на ше зе мље. Сту па њем на прав ну 
сна гу 1. ја ну а ра 2006. го ди не та ко је за по че ла те ме љи та ре фор ма 
ма те ри јал ног и из вр шног кри вич ног пра ва ко ја тре ба да на ви шем 
ни воу по ста ви осно ве је дин стве не, ква ли тет не, бла го вре ме не и за-
ко ни те за шти те нај зна чај ни јих дру штве них до ба ра и вред но сти. 

Упра во на пр вом ме сту ме ђу за шти ће ним до бри ма3) ко је на ше 
но во кри вич но за ко но дав ство шти ти је су основ на, при род на, оп-
ште ци ви ли за циј ска људ ска пра ва. Ту на пр вом ме сту спа да : пра во 
на жи вот, пра во на сло бо ду и од мах на тре ћем ме сту се у по себ ном 
де лу кри вич ног пра ва (у гла ви пет на е стој), ис ти чу из бор на пра-
ва гра ђа на. На сли чан на чин ова из бор на кри вич на де ла уре ђу ју и 
дру га кри вич на за ко но дав ства. Та ко Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке 
Сло ве ни је у гла ви се дам на е стој (у чл. 161-168), Кри вич ни за кон 
Ре пу бли ке Хр ват ске у гла ви је да на е стој – као и Кри вич ни за ко ник 
Ре пу бли ке Цр не Го ре у гла ви ше сна е стој, од но сно Кри вич ни за кон 
Ре пу бли ке Срп ске. 

ОПШТЕКАРАКТЕРИСТИКЕКРИВИЧНИХДЕЛА
ПРОТИВИЗБОРНИХПРАВА

Пре ма ра ни јим кри вич но прав ним про пи си ма ова гла ва је но-
си ла на зив: “Кри вич на де ла про тив са мо у пра вља ња”4) што је у 

1) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 85/2005. Ви ше: Д. Јо ва ше вић, Кривичнизако
никРепубликеСрбијесауводнимкоментаром, Бе о град, 2007, стр. 114-116.

2) Д. Ни ко лић, КривичнизаконикКнежевинеСрбије, Ниш, 1991, стр. 87-112.
3) О пој му, ка рак те ри сти ка ма и вр ста ма објек та за шти те код кри вич ног де ла ви ше: Д. Јо-

ва ше вић, Кривичноправо, Оп шти део, Бе о град, 2010, стр. 289-293.
4) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 26/77. Ви ше: Д. Јо ва ше вић,КоментарКри

вичногзаконаРепубликеСрбијесасудскомпраксом, Бе о град, 2003, стр. 131-147. 
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пот пу но сти од го ва ра ло та да шњим зах те ви ма дру штва и по ја ча ној 
кри вич но прав ној за шти ти са мо у пра вља ња као те мељ ног на че ла 
дру штве но-еко ном ског и дру штве но-по ли тич ког си сте ма. Ре фор ма 
кри вич ног за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је ко ја је из вр ше на ју ла 
1994. го ди не уно си у ову област зна чај не из ме не5). Та ко ова гла ва 
кри вич них де ла гу би свој ста ри на зив, при ро ду и ка рак тер и до би ја 
но во име : “Кри вич на де ла про тив из бор них пра ва и сло бо де из ја-
шња ва ња” као и но ву са др жи ну. На овом ме сту су да нас си сте ма-
ти зо ва на “кла сич на” из бор на (по ли тич ка) кри вич на де ла6). 

На и ме, из бор на (по ли тич ка) пра ва пред ста вља ју објект за шти-
те ових кри вич них де ла. То зна чи да ши ре схва ће но ова кри вич на 
де ла спа да ју та ко ђе у гру пу кри вич них де ла про тив основ них сло-
бо да и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на ко ји ма се до ду ше по вре ђу ју или 
угро жа ва ју по ли тич ке сло бо де и по ли тич ка пра ва7). Због по себ ног 
зна ча ја ко ји ужи ва ју по ли тич ка пра ва и по ли тич ке сло бо де као 
лич на и дру штве на до бра, ова су кри вич на де ла из дво је на у по себ-
ну гла ву. У усло ви ма ви ше стра нач ког пар ла мен тар ног по ли тич ког 
жи во та, из бо ри и гла са ње за ор га не вла сти од оп шти не (као ор га на 
ло кал не са мо у пра ве), гра да и Ре пу бли ке, до би ја ју по себ но ме сто 
и дру штве ни зна чај, а ти ме и њи хо ва по ја ча на кри вич но прав на за-
шти та8). 

Ова по ли тич ка пра ва и сло бо де га ран ту ју се и шти те од ре ђе-
ним ме ђу на род но прав ним ак ти ма и то у пр вом ре ду Ме ђу на род-
ним пак том о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма са фа кул та тив ним 
про то ко ли ма ко ји га ран ту је у: чла ну 18. сло бо ду ми сли и са ве сти 
и чла ну 19. сло бо ду ми шље ња, док у чла ну 21. га ран ту је сло бо ду 
оку пља ња од но сно у чла ну 22 сло бо ду удру жи ва ња. На сли чан на-
чин по ли тич ка ‘’из бор на’’ пра ва и сло бо де га ран ту је и Европ ска 
кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да са про-
то ко ли ма и то у чла ну 9. сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, 
чла ну 10. сло бо ду из ра жа ва ња и чла ну 11. сло бо ду оку пља ња и 
удру жи ва ња. 

Сва ка по вре да или на ру ша ва ње ва же ћих пра ви ла из бо ра и 
гла са ња од но сно тај но сти ре зул та та из бор ног из ја шња ва ња мо же 
до ве сти до те шких по сле ди ца. Сто га су из бор на пра ва чо ве ка и 

5) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 47/94.
6) Д. Јо ва ше вић, Лексиконкривичногправа, Бе о град, 2010, стр. 359-361.
7) З. Сто ја но вић, О. Пе рић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2000, стр. 132-134.
8) Љ. Ла за ре вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 1995, стр. 159.
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гра ђа ни на, ње го ва сло бо да из ја шња ва ња, за ко ни тост спро во ђе ња 
из бор не про це ду ре, за шти та гла са ња и гла са ча, за шти та ре зул та-
та из бо ра итд. до би ла сво ју по ја ча ну кри вич но прав ну за шти ту ин-
кри ми на ци јом ви ше не до зво ље них по на ша ња као кри вич них де-
ла9). Из бор на кри вич на де ла10) шти те пр вен стве но основ на из бор на 
пра ва чо ве ка као су бјек та по ли тич ког од лу чи ва ња (пра во кан ди-
до ва ња, ак тив но и па сив но пра во гла са ња), за ко ни то спро во ђе ње 
из бо ра и гла са ња од но сно сло бо ду из ја шња ва ња. Ова кри вич на 
де ла су у на шој зе мљи пред ви ђе на у Кри вич ном за ко ни ку, али и у 
по себ ном (спо ред ном) за ко но дав ству и то у За ко ну о из бо ру на род-
них по сла ни ка11). 

Рад ња из вр ше ња12) ових де ла се са сто ји у раз ли чи тим про тив-
прав ним де лат но сти ма чи ње ња или не чи ње ња ко ји ма се у зна чај ној 
ме ри ути че или мо же ути ца ти на ток и ре зул та те из бо ра и гла са ња. 
Та се рад ња мо же пред у зе ти на раз ли чи те на чи не, а нај че шће кр-
ше њем за ко на, на про тив пра ван на чин, си лом, прет њом, об ма ном 
и сл. По ред то га, за по сто ја ње ових де ла је бит но да се рад ња из-
вр ше ња пред у зи ма у ве зи са из бо ром или гла са њем о опо зи ву или 
на ре фе рен ду му као об ли ци ма по ли тич ког из ја шња ва ња гра ђа на.

Као учи ни лац ових де ла мо же се ја ви ти сва ко ли це од но сно 
са мо од ре ђе но ли це, да кле ли це са од ре ђе ним лич ним свој ством : 
члан би рач ког од бо ра или дру го ли це ко је вр ши ду жност у ве зи са 
гла са њем. У по гле ду кри ви це, ова се де ла мо гу из вр ши ти са мо са 
уми шља јем ко ји об у хва та и свест о про тив прав но сти по сту па ња 
учи ни о ца.

ПОВРЕДАПРАВАКАНДИДОВАЊА

Пр во кри вич но де ло про тив из бор них пра ва је сте де ло ко јим 
се вре ђа пра во кан ди до ва ња на из бо ри ма. Ово је кри вич но де ло 
пред ви ђе но у од ред би чла на 154. КЗ РС. Пре ма сло ву за ко ни ка ово 
кри вич но де ло гла си: ‘’Ко кр ше њем за ко на или на дру ги про тив-
пра ван на чин спре чи или оме та кан ди до ва ње на из бо ри ма, ка зни ће 
се нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не’’. Ово се кри-

9) Љ. Јо ва но вић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2002, стр. 117-121.
10) О об ли ци ма и ви до ви ма ис по ља ва ња из бор них кри вич них де ла у суд ској прак си ви ше: 

В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић,Практикумзакривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2008. 
11) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 35/2000, 69/2002, 57/2003, 72/2003, 18/2004, 

85/2005 и 101/2005.
12) В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2010, стр. 1 45-148.
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вич но де ло се са сто ји у спре ча ва њу или оме та њу не ком ли цу да се 
кан ди ду је на из бо ри ма кр ше њем за ко на или на дру ги про тив пра-
ван на чин13).

Објект за шти те је сте пра во чо ве ка да се кан ди ду је на рас пи-
са ним из бо ри ма. У сми слу чла на 112. став 13. КЗ РС из бо ри ма се 
сма тра ју из бо ри за на род не по сла ни ке, пред сед ни ка Ре пу бли ке, 
ор га не ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, као и 
дру ги из бо ри ко ји се рас пи су ју и вр ше на осно ву Уста ва и за ко на14).

Рад ња из вр ше ња се са сто ји у спре ча ва њу или оме та њу не ком 
ли цу да се кан ди ду је на из бо ри ма (би ло сам лич но, не по сред но 
или као кан ди дат гру пе гра ђа на или не ке по ли тич ке пар ти је или 
гру пе пар ти ја - стра на ка). Спре ча ва ње је пот пу но и трај но оне мо-
гу ћа ва ње, а оме та ње је при вре ме но, де ли мич но или крат ко трај но 
оте жа ва ње, огра ни ча ва ње или усло вља ва ње. Ове рад ње мо гу да се 
пред у зи ма ју раз ли чи тим фи зич ким де лат но сти ма, не по сред но или 
по сред но или пак пси хич ким ути ца њем на во љу не ког ли ца. За по-
сто ја ње де ла је бит но да се рад ња из вр ше ња пред у зи ма кр ше њем 
за ко на или на дру ги про тив пра ван на чин. Де ло је свр ше но ис те ком 
ро ка за при јем уред не и ком плет не при ја ве кан ди да та, од но сно у 
мо мен ту за тва ра ња кан ди дат ских ли ста.

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви-
це по тре бан је уми шљај ко ји об у хва та свест о про тив прав но сти. 
За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до јед не 
го ди не.

ПОВРЕДАПРАВАГЛАСАЊА

Дру го из бор но кри вич но де ло ко је по зна је но ви Кри вич ни за-
ко ник Ре пу бли ке Ср би је но си на зив: ‘’По вре да пра ва гла са ња’’15). 
Ово је де ло пред ви ђе но у од ред би чла на 155. КЗ РС на сле де ћи 
на чин: ‘’(1) Ко дру гог у на ме ри да му оне мо гу ћи вр ше ње пра ва гла-
са ња, про тив за ко ни то не упи ше у спи сак гла са ча, из бри ше из тог 
спи ска или га на дру ги про тив пра ван на чин спре чи или оме те да 
гла са, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до јед не го ди не. 

13) Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаРепубликеСрбијесасудскомпраксом, Бе о-
град, 2003, стр. 132-133.

14) Ово је но ва де фи ни ци ја усво је на но ве лом Кри вич ног за ко ни ка из 2009. (И. Си мић, А. 
Тре шњев, Кривичнизакониксакраћимкоментаром, 2010, стр. 94.

15) Д. Јо ва ше вић, В. Ика но вић, Кривичноправо,Посебнидио, Ба ња Лу ка, 2012, стр. 67-71. 
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(2) Ко си лом или прет њом при ну ди дру гог да на из бо ри ма, гла са њу 
о опо зи ву или на ре фе рен ду му вр ши или не вр ши пра во гла са ња 
или да гла са за или про тив од ре ђе ног кан ди да та од но сно пред ло га, 
ка зни ће се за тво ром од три ме се ца до три го ди не’’. Ово кри вич-
но де ло16) се са сто ји у про тив за ко ни том не у пи си ва њу не ког ли ца 
у спи сак гла са ча, ње го вом бри са њу из тог спи ска или спре ча ва њу 
или оме та њу на дру ги про тив пра ван на чин да гла са у на ме ри да му 
се оне мо гу ћи пра во гла са ња17).

Објект за шти те је у овом слу ча ју ак тив но би рач ко пра во - пра-
во гла са ња. Рад ња из вр ше ња се са сто ји из ви ше ал тер на тив но 
пред ви ђе них де лат но сти : а) не у пи си ва ње не ког ли ца у спи сак гла-
са ча, б) бри са њу не ког ли ца из спи ска гла са ча и в) спре ча ва ње или 
оме та ње не ког ли ца да гла са. За по сто ја ње де ла је бит но ис пу ње ње 
још два еле мен та18) : 1) да се рад ња из вр ше ња пред у зи ма про тив-
за ко ни то, про тив но из бор ним за ко ни ма и 2) да учи ни лац у вре ме 
пред у зи ма ња рад ње из вр ше ња по сту па са од ре ђе ном на ме ром – 
на ме ром да на тај на чин оне мо гу ћи не ком ли цу да гла са без об зи ра 
да ли је ова на ме ра у кон крет ном слу ча ју и оства ре на или ни је19).

Не у пи си ва ње не ког ли ца у спи сак гла са ча је де лат ност не чи-
ње ња, про пу шта ње да се под за ко ном пред ви ђе ним усло ви ма не-
ко ли це уне се, упи ше у спи сак гла са ча и та ко му се оне мо гу ћа ва 
да оства ри сво је ак тив но пра во гла са ња. Бри са ње не ког ли ца из 
спи ска се мо же вр ши ти раз ли чи тим де лат но сти ма : фи зич ким или 
ме ха нич ким пу тем, ра ди ра њем и сл. Спре ча ва ње је пот пу но оне-
мо гу ћа ва ње не ком ли цу да гла са. То мо же би ти пред у зе то фи зич-
ким, те ле сним де лат но сти ма или пак пси хо ло шким де лат но сти ма 
ути ца њем на ње го ву во љу да то не учи ни. Оме та ње је при вре ме но, 
крат ко трај но, де ли мич но оте жа ва ње, оме та ње, усло жа ва ње не ком 
ли цу да гла са уоп ште или на од ре ђе ном ме сту или у од ре ђе но вре-
ме или на од ре ђе ни на чин.

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, али је то нај че шће 
ли це ко је во ди (и ажу ри ра) спи сак гла са ча. У по гле ду кри ви це по-
тре бан је ди рек тан уми шљај ко ји ква ли фи ку је на ве де на на ме ра. За 

16) Б. Че јо вић, В. Ми ла ди но вић, Кривичноправо,Посебнидео, оп. цит. стр. 204-205.
17) Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаРепубликеСрбијесасудскомпраксом, оп. 

цит. стр. 133-134.
18) М. Ђор ђе вић, Ђ. Ђор ђе вић, Кривичноправо, Бе о град, 2010, стр. 148.
19) Н. Мр вић Пе тро вић, Кривичноправо, Бе о град, 2005, стр. 258-259 .
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ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до јед не 
го ди не.

Те жи об лик де ла20) се са сто ји у при ну ђа ва њу си лом или прет-
њом не ког ли ца да на из бо ри ма, гла са њу о опо зи ву или ре фе рен-
ду му вр ши или не вр ши сво је пра во гла са ња или да гла са за или 
про тив од ре ђе ног кан ди да та или пред ло га. Рад ња из вр ше ња овог 
де ла је при ну ђа ва ње (под стре ка ва ње, под сти ца ње си лом – ко ја мо-
же да бу де ап со лут на или ком пул зив на или прет њом – ко ја мо ра да 
бу де ствар на, мо гу ћа, озбиљ на и нео т кло њи ва) дру гог ли ца да не 
гла са по сло бод но до не тој од лу ци. Рад ња из вр ше ња се мо же пред-
у зе ти на два на чи на : упо тре бом си ле или прет ње. Ова се рад ња 
из вр ше ња мо ра пред у зе ти у ве зи са из бо ри ма, гла са њем о опо зи ву 
или на ре фе рен ду му. Циљ при ме не при ну де је сте да се код при ну-
ђе ног ли ца до не се од лу ка да гла са или не гла са од но сно да гла са 
за или про тив не ког пред ло га или кан ди да та, а то ни је у скла ду са 
ње го вом сло бод но ис по ље ном во љом. За ово је кри вич но де ло про-
пи са на ка зна за тво ра од три ме се ца до три го ди не. 

ДАВАЊЕИПРИМАЊЕМИТАУВЕЗИСАГЛАСАЊЕМ

По се бан, спе ци ја лан об лик ко руп ци је ко ја се пред у зи ма у ве зи 
са из бо ри ма и гла са њем је пред ви ђен као кри вич но де ло у од ред-
би чла на 156. Кри вич ног за ко ни ка. Ово де ло но си на зив :’’Да ва ње 
и при ма ње ми та у ве зи са гла са њем’’. Ово но во кри вич но де ло у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Оно је пред ви ђе но на сле де ћи на чин : ‘’(1) Ко 
дру го ме ну ди, да је, обе ћа на гра ду, по клон или ка кву дру гу ко рист 
да на из бо ри ма или ре фе рен ду му гла са или не гла са или да гла са 
у ко рист или про тив од ре ђе ног ли ца од но сно пред ло га, ка зни ће се 
нов ча ном ка зном или за тво ром до три го ди не. (2) Ка зном из ста ва 
1. овог чла на ка зни ће се и ко зах те ва или при ми по клон или ка кву 
дру гу ко рист да на из бо ри ма или ре фе рен ду му гла са или не гла са 
или да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног ли ца од но сно пред ло-
га. (3) Ако де ло из ста ва 1. овог чла на учи ни члан би рач ког од бо ра 
или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у ве зи са гла са њем, ка зни ће се 
за тво ром од три ме се ца до пет го ди на. (4) По клон или дру га ко рист 
од у зе ће се’’. 

20) И. Си мић, М. Пе тро вић, КривичнизаконРепубликеСрбије,Практичнапримена, Бе о-
град, 2002, стр. 72.
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Ово је но во у ве де но кри вич но де ло у на шем прав ном си сте му 
ко јим се ин кри ми ни ше ак тив но и па сив но под ми ћи ва ње. Са мо де-
ло се са сто ји у ну ђе њу, да ва њу или обе ћа њу на гра де, по кло на или 
ка кве дру ге ко ри сти дру гом ли цу да на из бо ри ма или ре фе рен ду му 
гла са или не гла са или да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног ли-
ца од но сно пред ло га или у зах те ва њу или при ма њу по кло на или 
ка кве дру ге ко ри сти да на из бо ри ма или ре фе рен ду му гла са или 
не гла са или да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног ли ца од но сно 
пред ло га. Објект за шти те је код овог кри вич ног де ла за ко ни тост 
спро во ђе ња из бо ра и гла са ња и сло бо да гла са ња.

Де ло има два об ли ка. То су ак тив но и па сив но под ми ћи ва ње у 
ве зи са гла са њем. Ак тив но под ми ћи ва ње се са сто ји у ну ђе њу, да-
ва њу или обе ћа њу на гра де, по кло на или ка кве дру ге ко ри сти дру-
гом ли цу да на из бо ри ма или ре фе рен ду му гла са или не гла са или 
да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног ли ца од но сно пред ло га. 
Рад ња из вр ше ња се са сто ји из три ал тер на тив но пред ви ђе не де лат-
но сти : а) ну ђе ња, б) да ва ња или в) обе ћа ња на гра де, по кло на или 
дру ге ко ри сти. То су : а) чи ње ње у сми слу да ва ња или пре да је не-
по сред но или по сред но у др жа ви ну дру гог ли ца на гра де, по кло на 
или дру ге ко ри сти, б) ну ђе ње - по ку шај да ва ња по кло на или дру ге 
ко ри сти, де лат ност фи зич ког фак тич ког ка рак те ра из ко је се ја сно 
ма ни фе сту је во ља да се на гра да, по клон или дру га ко рист пре да-
ју и в) обе ћа ње - ја сно из ра жа ва ње же ље да по клон сле ди, што се 
мо же учи ни ти ре чи ма, сим бо ли ма , зна ци ма, ге сто ви ма, ми ми ком 
и сл. 

Де ло по сто ји и ка да је на гра да, по клон или дру га ко рист да-
та или обе ћа на на ини ци ја ти ву или на зах тев дру гог ли ца. Де ло 
је свр ше но чи ње њем, ну ђе њем или обе ћа њем по кло на или дру ге 
ко ри сти у ве зи са рад њом гла са ња без об зи ра да ли је та ква рад ња 
уоп ште и из вр ше на или не21).За по сто ја ње де ла је по треб но ис пу-
ње ње још три еле мен та : а) да се ове рад ње пред у зи ма ју у од но су 
на на гра ду, по клон или дру гу ко рист, б) да се ове рад ње пред у зи-
ма ју у ве зи са из бо ри ма или гла са њем на ре фе рен ду му и в) да је 
циљ пред у зе тих рад њи да гла сач (су бјект по ли тич ког од лу чи ва ња) 
гла са или не гла са од но сно да гла са у ко рист или про тив од ре ђе ног 
ли ца, пред ло га про тив но сло бод но из ра же ној во љи. 

21) Д. Јо ва ше вић, М. Га јић Гла моч ли ја, Проблем корупције у светлу заштитељудских
права, Бе о град. 2008, стр. 359-371.
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Па сив но под ми ћи ва ње се са сто ји у зах те ва њу или при ма њу 
по кло на или ка кве дру ге ко ри сти да се на из бо ри ма или ре фе рен-
ду му гла са или не гла са или да се гла са у ко рист или про тив од-
ре ђе ног ли ца од но сно пред ло га. Рад ња из вр ше ња се мо же пред у-
зе ти са две де лат но сти : а) зах те ва њем или б) при ма њем по кло на 
или дру ге ко ри сти. Зах те ва ње је тра же ње, ја сно и не дво сми сле но 
ис ка зи ва ње же ље за по кло ном или ко ри сти. То се мо же учи ни ти 
вер бал но (усме но или пи сме но), сим бо ли ма, зна ци ма, алу зи ја ма, 
по кре ти ма ру ке. При ма ње је узи ма ње по кло на или ко ри сти фи зич-
ки, фак тич ки би ло не по сред но или по сред но. 

За по сто ја ње де ла је бит но ис пу ње ње још три еле мен та : 1) да 
се ове рад ње пред у зи ма ју у од но су на по клон или дру гу ко рист, 2) 
да се ове рад ње пред у зи ма ју у ве зи са из бо ри ма или гла са њем на 
ре фе рен ду му и 3) да је циљ пред у зе тих рад њи да гла сач (су бјект 
по ли тич ког од лу чи ва ња) гла са или не гла са од но сно да гла са у ко-
рист или про тив од ре ђе ног ли ца, пред ло га про тив но сло бод но из-
ра же ној во љи. 

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це 
по тре бан је уми шљај. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или 
ка зна за тво ра до три го ди не. По ред ка зне учи ни о цу овог де ла суд 
оба ве зно из ри че ме ру без бед но сти од у зи ма ња пред ме та – по кло на 
и дру ге ко ри сти.

Те жи об лик де ла по сто ји ако је рад њу ак тив ног под ми ћи ва ња 
учи нио члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти 
у ве зи са гла са њем. Свој ство учи ни о ца де ла и на чин вр ше ња рад ње 
– у вр ше њу ду жно сти у ве зи са гла са њем, пред ста вља ју ква ли фи-
ка тор не окол но сти. За ово је де ло про пи са на ка зна за тво ра до три 
ме се ца до три го ди не. 

ЗЛОУПОТРЕБАПРАВАГЛАСАЊА

У чла ну 157. Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср би је је пред ви-
ђе но сле де ће из бор но кри вич но де ло под на зи вом :’’Зло у по тре ба 
пра ва гла са ња’’22). Ово де ло пре ма сло ву за ко ни ка гла си : ‘’(1) Ко 
на из бо ри ма или на ре фе рен ду му гла са уме сто дру гог ли ца под ње-
го вим име ном или на истом гла са њу гла са ви ше од је дан пут или 
ко ри сти ви ше од јед ног гла сач ког ли сти ћа, ка зни ће се нов ча ном 

22)  З. Сто ја но вић, О. Пе рић, КоментарКривичногзаконаРепубликеСрбијеиКривични
законРепубликеЦрнеГоресаобјашњењима, оп. цит. стр. 118-119.
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ка зном или за тво ром до јед не го ди не. (2) Члан би рач ког од бо ра ко-
ји омо гу ћи дру го ме да из вр ши де ло из ста ва 1. овог чла на, ка зни ће 
се нов ча ном ка зном или за тво ром до две го ди не’’. Де ло се са сто ји 
у гла са њу уме сто дру гог ли ца под ње го вим име ном или у гла са њу 
ви ше од је дан пут на из бо ри ма или ре фе рен ду му23).

Објект за шти те је за ко ни тост у оства ри ва њу пра ва гла са ња. 
Пре ма по сто је ћим про пи си ма гла са ње се вр ши тај но, лич но и то 
са мо јед ном о кан ди да ту или пред ло гу осим у слу ча ју по на вља ња 
гла са ња. Рад ња из вр ше ња је гла са ње уме сто дру гог ли ца или гла са-
ње ви ше од јед ног пу та. Гла са ње уме сто дру гог ли ца под ње го вим 
из ме ном пред ста вља зло у по тре бу пра ва гла са ња пре ва ром или об-
ма ном (до во ђе њем или одр жа ва њем дру гог ли ца о свом иден ти те-
ту као су бјек та по ли тич ког од лу чи ва ња), а гла са ње ви ше од јед ном 
је гла са ње, из ја шња ва ње о не ком пред ло гу или ли цу ви ше пу та у 
то ку јед ног из ја шња ва ња на гла са њу или на ре фе рен ду му. Де ло је 
свр ше но са мим гла са њем или мо мен том из ја шња ва ња ко је ни је на 
за ко ну за сно ва но. То је мо ме нат пре да је гла сач ког ли сти ћа.

Из вр ши лац де ла је сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це по тре бан 
је уми шљај. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за-
тво ра до јед не го ди не.

 Те жи об лик де ла за ко ји је про пи са на нов ча на ка зна или ка зна 
за тво ра до две го ди не по сто ји у слу ча ју ка да члан би рач ког од бо ра 
на би ло ко ји на чин омо гу ћи дру гом ли цу да гла са у име не ког ли-
ца или да гла са ви ше пу та. Ов де је рад ња по ма га ња, олак ша ва ња, 
ства ра ња усло ва или прет по став ки дру гом ли цу од стра не ли ца са 
по себ ним свој ством – чла на би рач ког од бо ра, да зло у по тре би пра-
во гла са ња пред ви ђе на као са мо стал на рад ња из вр ше ња. 

САСТАВЉАЊЕНЕТАЧНИХБИРАЧКИХСПИСКОВА

Још јед но од но во у ве де них кри вич них де ла ко ји ма се по ку ша-
ва обез бе ди ти ефи ка сна за шти та за ко ни то сти спро во ђе ња из бо ра 
и гла са ња у на шем прав ном си сте му пред ви ђе но је под на зи вом 
:’’Са ста вља ње не тач них би рач ких спи ско ва’’ у од ред би чла на 158. 
КЗ РС на сле де ћи на чин: ‘’Ко у на ме ри ути ца ња на ре зул та те из бо-
ра или на ре фе рен ду му, са чи ни не та чан би рач ки спи сак, ка зни ће се 
нов ча ном ка зном или за тво ром до три го ди не’’. Ово је но во у ве де но 

23)  Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаРепубликеСрбијесасудскомпраксом, оп. 
цит. стр. 136-137.
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де ло ко је се са сто ји у са чи ња ва њу не тач ног би рач ког спи ска у на-
ме ри ути ца ња на ре зул та те из бо ра или на ре фе рен ду му.

Објект за шти те је за ко ни тост ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња из-
бо ра или гла са ња на ре фе рен ду му. Објект на па да је сте би рач ки 
спи сак као јав на ис пра ва у ко јој над ле жни др жав ни ор га ни (ор га ни 
ло кал не са мо у пра ве) са др же по дат ке о еви ден ци ја ма гра ђа на ко ји 
има ју би рач ко пра во. Да кле ове ис пра ве са др же по дат ке о ак тив ном 
би рач ком пра ву и са чи ња ва ју се ра ди за ко ни тог спро во ђе ња из бо-
ра или гла са ња на ре фе рен ду му. У сми слу чла на 112. став 13. КЗ 
РС из бо ри ма се сма тра ју из бо ри за На род ну скуп шти ну Ре пу бли ке 
Ср би је, пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је, ор га не ло кал не са мо у пра-
ве и дру ги из бо ри ко ји се рас пи су ју и вр ше на осно ву Уста ва и 
за ко на. Ре фе рен дум је из ја шња ва ње гра ђа на на ко ме се од лу чу је о 
пи та њи ма за ко ја је то утвр ђе но Уста вом или за ко ном. 

Рад ња из вр ше ња је са ста вља ње не тач них би рач ких спи ско ва. 
То је по се бан об лик фал си фи ко ва ња јав не ис пра ве. Рад ња из вр ше-
ња се мо же из вр ши ти са три де лат но сти: а) уно ше њем у би рач ки 
спи сак не и сти ни тих по да та ка о ли ци ма ко ји има ју би рач ко пра во. 
Ови по да ци мо гу би ти пот пу но или де ли мич но не и сти ни ти, б) не-
у но ше њем по да та ка о ли ци ма ко ја има ју би рач ко пра во у би рач ки 
спи сак ка да та ква оба ве за на стра ни учи ни о ца по сто ји у скла ду са 
по сто је ћим из бор ним за ко ни ма и в) пре и на че њем, кри во тво ре њем, 
пре пра вља њем већ уне тих по да та ка о гра ђа ни ма у би рач ком спи-
ску. За по сто ја ње де ла је од зна ча ја да се ова рад ња пред у зи ма у 
од ре ђе ној на ме ри – на ме ри да се на овај на чин ути че на ре зул та те 
из бо ра или ре фе рен ду му. Ова на ме ра мо ра да по сто ји на стра ни 
учи ни о ца у вре ме из вр ше ња де ла, али она не мо ра у кон крет ном 
слу ча ју да бу де и оства ре на.

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, али то у прак си мо-
гу би ти са мо она ли ца ко ја оба вља ју од ре ђе не ду жно сти у ве зи са 
са чи ња ва њем или ажу ри ра њем би рач ких спи ско ва. У по гле ду кри-
ви це по тре бан је ди рект ни уми шљај ко ји ка рак те ри ше на ве де на 
на ме ра. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра 
до три го ди не. 

СПРЕЧАВАЊЕОДРЖАВАЊАГЛАСАЊА

‘’Спре ча ва ње одр жа ва ња гла са ња’’ је кри вич но де ло пред ви-
ђе но у од ред би чла на 159. Кри вич ног за ко ни ка на сле де ћи на чин: 
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‘’(1) Ко си лом, прет њом или на дру ги про тив пра ван на чин спре-
чи одр жа ва ње гла са ња на би рач ком ме сту, ка зни ће се за тво ром до 
три го ди не. (2) Ко оме та гла са ње иза зи ва њем не ре да на би рач ком 
ме сту услед че га гла са ње бу де пре ки ну то, ка зни ће се нов ча ном ка-
зном или за тво ром до две го ди не’’. Ово је но во у ве де но де ло ко је 
се са сто ји у спре ча ва њу одр жа ва ња гла са ња на би рач ком ме сту си-
лом, прет њом или на дру ги про тив пра ван на чин.

Објект за шти те је мир но од ви ја ње про це са гла са ња и ред на 
би рач ком ме сту. Рад ња из вр ше ња је спре ча ва ње одр жа ва ња гла-
са ња. Њу чи не раз ли чи те де лат но сти пред у зе те пре ма јед ном или 
ви ше ли ца ко ји гла са ју или пре ма при сут ним ли ци ма на би рач ком 
ме сту ко ји ма се гла са ње пот пу но оне мо гу ћа ва та ко да се не мо же 
нор мал но, уред но, ква ли тет но и за ко ни то да се одр жи. За по сто-
ја ње овог де ла по треб но је ис пу ње ње сле де ћих еле ме на та24) :1) да 
се рад ња из вр ше ња пред у зи ма на од ре ђе ном ме сту – ме сту где се 
одр жа ва гла са ње, 2) да се рад ња из вр ше ња пред у зи ма на од ре ђе ни 
на чин – си лом , прет њом или на дру ги про тив пра ван на чин. Си ла 
је упо тре ба фи зич ке, ме ха нич ке или дру ге сна ге у ци љу сла ма ња 
от по ра не ког ли ца ка ко би се при ну дио на не ко чи ње ње или не чи-
ње ње. Она мо же би ти ап со лут на или ком пул зив на. Прет ња је ста-
вља ње у из глед, на ја ва зла пре ма не ком ли цу. Она мо ра да бу де 
озбиљ на, не по сред на, ствар на, мо гу ћа и нео т кло њи ва. Но, ова се 
рад ња мо же из вр ши ти и на дру ги про тив пра ван на чин25).

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це 
по тре бан је уми шљај ко ји об у хва та свест о про тив прав но сти. За 
ово је де ло про пи са на ка зна за тво ра до три го ди не.

По се бан об лик де ла чи ни ли це ко је оме та гла са ње иза зи ва њем 
не ре да на би рач ком ме сту услед че га гла са ње бу де пре ки ну то. Ово 
де ло за ко је је про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра до две 
го ди не по сто ји ако су ис пу ње ни сле де ћи еле мен ти : 1) рад ња из вр-
ше ња се са сто ји у оме та њу гла са ња. То су раз ли чи те де лат но сти 
оте жа ва ња, оду го вла че ња, усло вља ва ња гла са ња, али оно ипак ни-
је у пот пу но сти још оне мо гу ће но, 2) рад ња се пред у зи ма на од ре-
ђе ни на чин – иза зи ва њем не ре да, 3) рад ња се пред у зи ма на од ре-
ђе ном ме сту - на би рач ком ме сту и 4) по сле ди ца де ла се са сто ји у 
пре ки да њу по ступ ка гла са ња на би рач ком ме сту ко је мо ра би ти у 
узроч но по сле дич ној ве зи са пред у зе том рад њом оме та ња.

24) З. Сто ја но вић, О. Пе рић, Кривичноправо,Посебнидео, оп. цит. стр. 136-138.
25) И. Си мић, М. Пе тро вић, КривичнизаконРепубликеСрбије,Практичнапримена, оп. 

цит. стр. 73.
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ПОВРЕДАТАЈНОСТИГЛАСАЊА

У ци љу ефи ка сног обез бе ђе ња за шти те за ко ни то сти спро во ђе-
ња свих об ли ка де мо крат ског из ра жа ва ња, Кри вич ни за ко ник у од-
ред би чла на 160. пред ви ђа кри вич но де ло под на зи вом : ‘’По вре да 
тај но сти гла са ња’’ на сле де ћи на чин : ‘’(1) Ко на из бо ри ма или ре-
фе рен ду му по вре ди тај ност гла са ња, ка зни ће се нов ча ном ка зном 
или за тво ром до шест ме се ци. (2) Ако де ло из ста ва 1. овог чла на 
учи ни члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у 
ве зи са гла са њем, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до две 
го ди не’’. Ово кри вич но де ло се са сто ји у по вре ди тај но сти гла са ња 
на из бо ри ма или на ре фе рен ду му26).

Објект за шти те је за ко ном за га ран то ва на тај ност гла са ња. Тај-
ност пред ста вља вр сту га ран ци је за сло бод но опре де љи ва ње во ље 
гла са ча при ли ком гла са ња или опре де љи ва ња за од ре ђе ни пред лог 
или за од ре ђе ног кан ди да та. Рад ња из вр ше ња је по вре да тај но сти 
гла са ња. То је са зна ва ње на про тив пра ван на чин ка ко је не ко ли це 
гла са ло. То се мо же учи ни ти на раз ли чи те на чи не : обе ле жа ва њем 
ли сти ћа, њи хо вим од у зи ма њем, тај ним сни ма њем то ка гла са ња 
итд. Овог де ла не ма ако је са мо ли це – гла сач са оп шти ло ка ко је 
гла са ло. Бит но је за по сто ја ње де ла да је рад ња из вр ше ња пред у зе-
та у то ку из бо ра или на ре фе рен ду му.

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це 
по тре бан је уми шљај. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или 
ка зна за тво ра до шест ме се ци.

Те жи об лик де ла за ко ји је про пи са на нов ча на ка зна или ка зна 
за тво ра до две го ди не по сто ји ка да је рад њу из вр ше ња пред у зео 
члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у ве зи 
са из бо ром и гла са њем. То зна чи да је свој ство учи ни о ца де ла, ква-
ли фи ка тор на окол ност за ко ју за кон про пи су је стро же ка жња ва ње. 

ФАЛСИФИКОВАЊЕРЕЗУЛТАТАГЛАСАЊА

По се бан об лик кри вич них де ла фал си фи ко ва ња ис пра ве27) (ко-
ја су де ла у на шем прав ном си сте му пред ви ђе на у гру пи кри вич-

26) Б. Че јо вић, В. Ми ла ди но вић, Кривичноправо,Посебнидео, оп. цит. стр. 206-207.
27)  Ви ше : Д. Јо ва ше вић, Фалсификовањеисправе–теоријаипракса, Бе о град, 1996; Д. 

Јо ва ше вић, Фалсификовањеисправеујугословенскомкривичномправу, Бе о град, 1996; 
Д. Јо ва ше вић, Т. Ха шим бе го вић, Кривичнаделафалсификовања, Бе о град, 2000; Д. Јо-
ва ше вић, Кривичноправназаштитаисправа, Ниш, 2008. 
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них де ла про тив прав ног са о бра ћа ја) пред ста вља кри вич но де ло 
под на зи вом :’’Фал си фи ко ва ње ре зул та та гла са ња’’. Ово кри вич но 
де ло је пред ви ђе но у од ред би чла на 161. КЗ РС на сле де ћи на чин: 
‘’Члан ор га на за спро во ђе ње из бо ра или ре фе рен ду ма или дру го 
ли це ко је вр ши ду жно сти у ве зи са гла са њем, ко ји до да ва њем или 
од у зи ма њем гла сач ких ли сти ћа или гла со ва при пре бро ја ва њу или 
на дру ги на чин из ме ни број гла сач ких ли сти ћа или гла со ва или об-
ја ви не и сти нит ре зул тат гла са ња, ка зни ће се нов ча ном ка зном или 
за тво ром од јед не до три го ди не’’. 

Де ло се са сто ји у из ме ни бро ја гла сач ких ли сти ћа или гла со-
ва до да ва њем или од у зи ма њем гла сач ких ли сти ћа или гла со ва при 
пре бро ја ва њу или на дру ги на чин или у об ја вљи ва њу не и сти ни-
тог ре зул та та гла са ња од стра не чла на ор га на за спро во ђе ње из бо-
ра или ре фе рен ду ма или дру гог ли ца ко је вр ши ду жно сти у ве зи 
са гла са њем. Ово је де ло у те о ри ји по зна то као ‘’из бор на кра ђа’’. 
Ина че ово је по се бан, спе ци јал ни об лик фал си фи ко ва ња ис пра ве. 
Објект за шти те је сте исти ни тост ре зул та та гла са ња чи ме се по шту-
је из бор на во ља гра ђа на као су бје ка та по ли тич ког од лу чи ва ња.

Рад ња из вр ше ња28) је ал тер на тив но од ре ђе на као : а) из ме на 
бро ја гла сач ких ли сти ћа или гла со ва и б) об ја вљи ва ње не и сти ни-
тих ре зул та та гла са ња. Из ме на бро ја гла сач ких ли сти ћа или да тих 
гла со ва при из бо ри ма или на гла са њу на ре фе рен ду му мо же да се 
из вр ши на три за ко ном пред ви ђе на на чи на29) : а) до да ва њем бро-
ја гла сач ких ли сти ћа или гла со ва (иако они објек тив но не пред-
ста вља ју ствар ни, ре ал ни објек тив ни од раз во ље гла са ња чи ме се 
јед ном пред ло гу или ли цу не за ко ни то по ве ћа ва из бор ни ре зул тат, 
б) од у зи ма њем гла сач ких ли сти ћа или гла со ва чи ме се од ре ђе ном 
пред ло гу или ли цу ума њу је ре зул тат без да ли се ови гла со ви или 
ли сти ћи до да ју дру гом или се пак не ки од ва же ћих ли сти ћа или 
гла со ва про гла ша ва ју не ва же ћим и сл. и в) де ло се мо же из вр ши-
ти и на дру ги на чин : оште ћи ва њем из бор ног ма те ри ја ла ва тром, 
во дом, ма сти лом, мр ља њем, ме ха нич ком си лом у ви ду це па ња, ки-
да ња и сл30). 

Об ја вљи ва ње не и сти ни тог ре зул та та гла са ња се оства ру је не-
и сти ни тим упи си ва њем ре зул та та из бо ра или гла са ња у про пи са не 

28) Г. Илић и др., КривичнизаконикРепубликеСрбијесанапоменама, оп. цит. стр. 145.
29) И. Си мић, М. Пе тро вић, КривичнизаконРепубликеСрбије,Практичнапримена, оп. 

цит. стр. 74-75.
30) М. Ђор ђе вић, Ђ. Ђор ђе вић,Кривичноправо, оп. цит. стр. 148-149.
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из бор не обра сце и за пи сни ке о гла са њу као и дру ги из бор ни ма те-
ри јал од но сно са оп шта ва њем не и сти ни тих ре зул та та пу тем сред-
ста ва јав ног ин фор ми са ња или ко му ни ци ра ња. Де ло се мо же из вр-
ши ти не тач ним бро ја њем или са оп шта ва њем бро ја гла со ва. 

Из вр ши лац де ла мо же да бу де са мо члан ор га на за спро во ђе-
ње из бо ра или ре фе рен ду ма или дру го ли це ко је вр ши ду жно сти у 
ве зи са гла са њем. У по гле ду кри ви це по тре бан је уми шљај. За ово 
је де ло про пи са на нов ча на ка зна или ка зна за тво ра од јед не до три 
го ди не. 

УНИШТАВАЊЕДОКУМЕНАТАОГЛАСАЊУ

По след ње кри вич но де ло про тив из бор них пра ва у но вом кри-
вич ном пра ву Ре пу бли ке Ср би је је де ло под на зи вом : ‘’ Уни шта-
ва ње до ку ме на та о гла са њу’’. Оно је пред ви ђе но у од ред би чла на 
162. КЗ РС на сле де ћи на чин: ‘’(1) Ко уни шти, оште ти, оду зме или 
при кри је гла сач ки ли стић или не ки дру ги до ку мент о гла са њу на 
из бо ри ма или на ре фе рен ду му, ка зни ће се нов ча ном ка зном или за-
тво ром до јед не го ди не. (2) Ако де ло из ста ва 1. овог чла на учи ни 
члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у ве зи са 
гла са њем, ка зни ће се за тво ром од три ме се ца до три го ди не’’. Ово 
кри вич но де ло се са сто ји у уни ште њу, оште ће њу, од у зи ма њу или 
при кри ва њу гла сач ког ли сти ћа или дру гог до ку мен та о из бо ри ма 
или гла са њу или дру гог пред ме та ко ји је на ме њен из бо ри ма или 
гла са њу на ре фе рен ду му.

Објект за шти те је из бор на до ку мен та ци ја у сми слу пи сме них 
ис пра ва о то ку, пра вил но сти, за ко ни то сти и ре зул та ти ма спро ве де-
ног из бо ра или гла са ња на ре фе рен ду му. То мо же би ти : гла сач ки 
ли стић, из бор ни спи сак, за пи сник о гла са њу, обра сци о кан ди да ти-
ма или дру ги до ку мент или пред мет о гла са њу. Рад ња из вр ше ња је 
ви ше стру ко ал тер на тив но од ре ђе на као : 1) уни ште ње – пот пу но и 
трај но, фи зич ким, ме ха нич ким, хе миј ским или слич ним на чи ном 
ра за ра ње суп стан це или об ли ка не ког пред ме та та ко да се он уоп-
ште ви ше не мо же ко ри сти ти за пр во бит ну на ме ну, 2) оште ће ње 
– при вре ме но, де ли мич но или крат ко трај но оне мо гу ћа ва ње да се 
не ки пред мет ко ри сти за пр во бит ну на ме ну, 3) од у зи ма ње – де лат-
ност ко јом се пре ки да при те жа ње не ког ли ца на од ре ђе ном пред-
ме ту и ус по ста вља др жа ви на учи ни о ца и 4) при кри ва ње – по ме ра-
ње, скла ња ње пред ме та са ме ста на ко ме се на ла зио и ко је је би ло 
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оп ште по зна то и пре ме шта ње на дру го нај че шће скри ве но ме сто. 
Бит но је да се ове рад ње пред у зи ма ју у ве зи са из бо ром или гла са-
њем на ре фе рен ду му31). 

Из вр ши лац де ла мо же да бу де сва ко ли це, а у по гле ду кри ви це 
по тре бан је уми шљај. За ово је де ло про пи са на нов ча на ка зна или 
ка зна за тво ра до јед не го ди не.

Те жи об лик де ла32) за ко ји је про пи са на ка зна за тво ра од три 
ме се ца до три го ди не по сто ји ка да је рад њу из вр ше ња пред у зео 
члан би рач ког од бо ра или дру го ли це у вр ше њу ду жно сти у ве зи 
са из бо ром и гла са њем. То зна чи да је свој ство учи ни о ца де ла, ква-
ли фи ка тор на окол ност за ко ју за кон про пи су је стро же ка жња ва ње. 

***

Из на ве де них из ла га ња смо ви де ли да у си сте му за шти те дру-
штве них до ба ра и вред но сти по свом зна ча ју се ис ти чу из бор на 
пра ва (ак тив но и па сив но пра во), од но сно сло бо да кан ди до ва ња 
на из бо ри ма и за ко ни то спро во ђе ње из бо ра и об ја вљи ва ње њи хо-
вих ре зул та та. На и ме, сва ка де мо крат ска др жа ва и вла да ви на пра-
ва сво је пра во ли це по ка зу ју бро јем и оби мом из бор них пра ва, те 
на чи ном њи хо вог уре ђе ња и прав не за шти те што са дру ге стра не 
ука зу је и на сте пен де мо кра тич но сти са мо га дру штва. Сто га је ра-
зу мљи во што но ви Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је у гла ви 
пет на е стој, у гру пи кри вич них де ла про тив из бор них пра ва пред-
ви део кри вич ну од го вор ност и ка жња ва ње за раз ли чи те об ли ке и 
ви до ве по вре де или угро жа ва ња из бор них пра ва гра ђа на по ку ша-
ва ју ћи да из бор ном си сте му и из бо ри ма на свим ни во и ма на овај 
на чин пру жи по ја ча ну прав ну за шти ту. Упра во на пр вом ме сту ме-
ђу за шти ће ним до бри ма ко је на ше но во кри вич но за ко но дав ство 
шти ти је су основ на, при род на, оп ште ци ви ли за циј ска људ ска пра-
ва. Ту на пр вом ме сту спа да : пра во на жи вот, пра во на сло бо ду 
и од мах на тре ћем ме сту се у по себ ном де лу кри вич ног пра ва (у 
гла ви пет на е стој), ис ти чу из бор на пра ва гра ђа на. 

Пре ма ра ни јим кри вич но прав ним про пи си ма ова гла ва је но-
си ла на зив: “Кри вич на де ла про тив са мо у пра вља ња” што је у пот-
пу но сти од го ва ра ло та да шњим зах те ви ма дру штва и по ја ча ној 

31) Љ. Ла за ре вић, Кривичноправо,Посебнидео, оп. цит. стр. 168.
32) И. Си мић, М. Пе тро вић, КривичнизаконРепубликеСрбије,Практичнапримена, оп. 

цит. стр. 75.
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кри вич но прав ној за шти ти са мо у пра вља ња као те мељ ног на че ла 
дру штве но-еко ном ског и дру штве но-по ли тич ког си сте ма. Ре фор-
ма кри вич ног за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср би је ко ја је из вр ше на ју-
ла 1994. го ди не уно си у ову област зна чај не из ме не. Та ко ова гла ва 
кри вич них де ла гу би свој ста ри на зив, при ро ду и ка рак тер и до би ја 
но во име : “Кри вич на де ла про тив из бор них пра ва и сло бо де из ја-
шња ва ња” као и но ву са др жи ну. На овом ме сту су да нас си сте ма-
ти зо ва на “кла сич на” из бор на (по ли тич ка) кри вич на де ла. 

На и ме, из бор на (по ли тич ка) пра ва пред ста вља ју објект за шти-
те ових кри вич них де ла. То зна чи да ши ре схва ће но ова кри вич-
на де ла спа да ју та ко ђе у гру пу кри вич них де ла про тив основ них 
сло бо да и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на ко ји ма се до ду ше по вре ђу ју 
или угро жа ва ју по ли тич ке сло бо де и по ли тич ка пра ва. Због по себ-
ног зна ча ја ко ји ужи ва ју по ли тич ка пра ва и по ли тич ке сло бо де као 
лич на и дру штве на до бра, ова су кри вич на де ла из дво је на у по себ-
ну гла ву. У усло ви ма ви ше стра нач ког пар ла мен тар ног по ли тич ког 
жи во та, из бо ри и гла са ње за ор га не вла сти од оп шти не (као ор га на 
ло кал не са мо у пра ве), гра да и Ре пу бли ке, до би ја ју по себ но ме сто 
и дру штве ни зна чај, а ти ме и њи хо ва по ја ча на кри вич но прав на за-
шти та. 

Сва ка по вре да или на ру ша ва ње ва же ћих пра ви ла из бо ра и 
гла са ња од но сно тај но сти ре зул та та из бор ног из ја шња ва ња мо же 
до ве сти до те шких по сле ди ца. Сто га су из бор на пра ва чо ве ка и 
гра ђа ни на, ње го ва сло бо да из ја шња ва ња, за ко ни тост спро во ђе ња 
из бор не про це ду ре, за шти та гла са ња и гла са ча, за шти та ре зул та-
та из бо ра итд. до би ла сво ју по ја ча ну кри вич но прав ну за шти ту ин-
кри ми на ци јом ви ше не до зво ље них по на ша ња као кри вич них де ла. 
Из бор на кри вич на де ла шти те пр вен стве но основ на из бор на пра ва 
чо ве ка као су бјек та по ли тич ког од лу чи ва ња (пра во кан ди до ва ња, 
ак тив но и па сив но пра во гла са ња), за ко ни то спро во ђе ње из бо ра и 
гла са ња од но сно сло бо ду из ја шња ва ња. Ова кри вич на де ла су у 
на шој зе мљи пред ви ђе на у Кри вич ном за ко ни ку, али и у по себ-
ном (спо ред ном) за ко но дав ству и то у За ко ну о из бо ру на род них 
по сла ни ка. Рад ња из вр ше ња ових де ла се са сто ји у раз ли чи тим 
про тив прав ним де лат но сти ма чи ње ња или не чи ње ња ко ји ма се у 
зна чај ној ме ри ути че или мо же ути ца ти на ток и ре зул та те из бо ра 
и гла са ња. Та се рад ња мо же пред у зе ти на раз ли чи те на чи не, а нај-
че шће кр ше њем за ко на, на про тив пра ван на чин, си лом, прет њом, 
об ма ном и сл. По ред то га, за по сто ја ње ових де ла је бит но да се 
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рад ња из вр ше ња пред у зи ма у ве зи са из бо ром или гла са њем о опо-
зи ву или на ре фе рен ду му као об ли ци ма по ли тич ког из ја шња ва ња 
гра ђа на.

Dra gan Jo va se vic
RE SPON SI BI LITY FOR VI O LA TION OF ELEC TION LAW

Sum mary
In a system of protection of social goods and values in
each society, including our society as well, it is voting
rights(activeandpassiveright)thatstandsoutbyitssig
nificance,orinotherwords,itisthefreedomofnomina
tionat theelections, lawfulconductof theelectionsand
publicationoftheirresults.Namely,eachdemocraticstate
andthereignofthelawuncovertheirrealfacebyanum
berandrangeoftheelectionrightsandalsobytheway
theyareorganizedandby legalprotectionreflecting the
degreeofdemocracyof the society itself.Therefore it is
understandable that a newCriminal Code of the Repu
blicofSerbiain2005,ChapterFifteen,withinagroupof
offences against the electoral law provides for criminal
liability and punishment for various forms and types of
injuryorimperilmentofelectoralrightsofthecitizensin
thismanner trying toprovide enhanced legal protection
totheelectoralsystemandelectionsatalllevels.There
forethispaperfromtheoreticalandpracticalpointofvi
ewthereareanalyzedanotion,characteristicsandforms
ofemergenceofoffensesthatviolateelectoralrightsand
mechanismsfortheirprotectionintheRepublicofSerbia.
KeyWords:elections,voting,nomination,Law,crime,re
sponsibility,criminalsanction
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Re su me
Within a systemof protection of social goods and valu
es by implementationof criminal liability and sanctions 
itisofparticularimportancethevotingrights(activeand
passiveright),orinotherwords,itisthefreedomofno
minationattheelections,lawfulconductoftheelections
andpublicationoftheirresults.Namely,eachdemocratic
stateandthereignofthelawuncovertheirrealfacebya
numberandrangeof theelectionrightsandalsoby the
waytheyareorganizedandbylegalprotectionreflecting
thedegreeofdemocracyofthesocietyitself.Thereforeit
isunderstandablethatanewCriminalCode,ChapterFif
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teen,withinagroupofoffencesagainsttheelectorallaw
providesforcriminalliabilityandpunishmentforvarious
formsandtypesofinjuryorimperilmentofelectoralrights
ofthecitizensinthismannertryingtoprovideenhanced
legalprotectiontotheelectoralsystemandelectionsatall
levels.Rankingfirst among theprotectedareas thatour
newcriminallawprotectsarebasic,naturalandgeneral
civilizationhumanrights.
AreformofthecriminallawoftheRepublicofSerbiathat
hadbeendoneinJuly1994providedforsomesignificant
changeswithinthisfieldoflaw.ThereforethisChapterof
criminalactslostitsoldname,natureandcharacterand
gainedanewname:„Criminaloffensesagainsttheelecto
rallawandfreedomofexpression”aswellasanewcon
tent.Nowadaysinregardtothispointtherearesystema
tized“classic”election (political) crimes.Namely, elec
toral(political)rightsareanobjectofprotectionofthese
crimes. Itmeans thataswidelyunderstood thesecrimes
also belong to a group of crimes against basic freedom
andrightsofapersonandcitizenthoughatthesametime
itisthewordaboutharmingorimperilingoftheperson’s
politicalfreedomandpoliticalrights.Duetoaparticular
significanceofpoliticalrightsandpoliticalfreedombeing
bothpersonalandsocialgood(welfare),thesecrimesare
placedintoaseparateChapterintheCode.Considering
ourmultipartyParliamentarypoliticallife,electionsand
votingforgovernmentbodiesstartingfromamunicipality
asalocalselfgovernmentbody)toaCityandtheRepu
blicgainedaspecialplaceandsocialsignificanceandin
accordwiththeirlegalprotectionisenhancedaswell.
Thispoliticalrightsandfreedomsareguaranteedandpro
tectedbycertaininternationallegalactsandprimarilyby
theInternationalCovenantonCivilandPoliticalRights,
withtheOptionalProtocols,whichguarantees:intheAr
ticle18afreedomofthoughtandconscience,intheArticle
19afreedomofthought,andintheArticle21itguaran
teesafreedomofassembly,thatis,intheArticle22itgu
aranteesa freedomofassociation. Ina similarway, the
political“election” rights and freedomsare guaranteed
alsobytheEuropeanConventionfortheProtectionofHu
manRightsandFundamentalFreedomswiththeprotocols
intheArticle9onthefreedomofthought,conscienceand
religion,intheArticle10onthefreedomofexpressionand
intheArticle11thefreedomofassemblyandassociation.
Eachoffenceorviolationofexistingrulesregarding the
elections and voting or the secrecy of the results of the
elections may lead to serious consequences. Therefore
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the election rights of a person and citizen, her/his free
domofexpression,thelegalityofimplementationofelec
tionprocedures,thevotingandvoters’protectionandthe
protectionoftheelectionresultsgottheirenhancedlegal
protectionbyincriminationofalineofmisconductstrea
ting themascriminalacts.Theelectionrelatedoffenses
primarilyprotectbasichumanrightsofapersonasasu
bjectofpoliticaldecisionmaking(therightofnomination,
activeandpassiverightofvoting),thelawfulconductof
the elections and voting and the freedom of expression.
Thesecrimesinourcountryareprovided(anticipated)in
theCriminalCode,butalsoinaseparate(minor)lawwit
hintheLawontheElectionofDeputies.
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