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Сажетак
У ра ду су ана ли зи ра ни на чин, мо дел и са др жи на кри вич но-

прав не за шти те од те ро ри зма у за ко но дав ству Не мач ке, као др жа ве 
ко ја је има ла не по сред них не га тив них ис ку ста ва са те ро ри стич-
ким на па ди ма и раз ви ја ла ан ти те ро ри стич ке ме ре и за ко но дав ство. 
Упо ред но прав на ана ли за вр ше на је по ста вља њем од ре ђе них на-
чел них про блем ских пи та ња ко ја се од но се на то да ли је те ро ри-
зам у на ци о нал ном за ко но дав ству ре гу ли сан од ред ба ма кри вич ног 
за ко ни ка, по сма тра но у ужем сми слу или је реч о  lexspecialis-u, 
ка кав је ка рак тер прав ног ак та у ко јем се на ла зе од ред бе о те ро ри-
зму, да кле ње го ва прав на при ро да, по сма тра на са аспек та оп што-
сти по ме ну тог про пи са или пак ње го вог евен ту ал ног де ро га тив ног 
ка рак те ра, ка кав је сте пен ускла ђе но сти од но сно не ус кла ђе но сти 
на ци о нал них кри вич но прав них про пи са са кри вич но прав ним од-
ред ба ма Европ ске кон вен ци је о те ро ри зму и Оквир не од лу ке Са ве-
та ЕУ о те ро ри зму, као и ка ко је од ре ђе на рад ња те ро ри зма, да кле 
да ли је реч о ви со ком сте пе ну оп што сти или о ка зу и стич ком при-
сту пу де фи ни са ња овог кон сти ту тив ног обе леж ја кри вич ног де ла 
ко је се ана ли зи ра.

* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту: „Кри ми на ли тет у Ср би ји и ин стру мен ти др-
жав не ре ак ци је“, ко ји фи нан си ра и ре а ли зу је Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми-
ја у Бе о гра ду, ци клус на уч них ис тра жи ва ња 2015-2019. го ди на. Ру ко во ди лац про јек та 
проф. др Дра га на Ко ла рић.



СПМ број 1/2017, година XXIV, свеска 55.

214

стр. 213-227.

У кри вич ном за ко но дав ству Не мач ке из вр ше на је хар мо ни-
за ци ја са ре ле вант ним ре ги о нал ним до ку мен ти ма о те ро ри зму као 
кри вич но прав ној ка те го ри ји, ко ју ка рак те ри ше на гла ше на кри вич-
но прав на ре пре си ја, екс пан зи о ни зам и пре вен тив но ре а го ва ње. 
Аутор на кра ју ра да кон ста ту је да иако те ро ри зам не сум њи во пред-
ста вља је дан од нај те жих об ли ка кри ми на ли те та, кри вич но прав-
на ре ак ци ја на те ро ри зам у за ко но дав стви ма на ци о нал них др жа ва 
тре ба ло би да по шту је до стиг ну ћа кри вич но прав не дог ма ти ке, ко-
ја јој обез бе ђу ју ка рак тер ли бе рал ног, прав но др жав ног кри вич ног 
пра ва, ко је је има нент но де мо крат ским вред но сти ма при хва ће ним 
на ни воу ЕУ и Са ве та Евро пе, као и у свим устав ним де мо кра ти ја-
ма др жа ва чла ни ца.
Кључ не ре чи: кри вич но де ло те ро ри зма, кри вич но за ко но дав ство  

Не мач ке, екс пан зи о ни зам, за о штра ва ње ре пре си је,  
пре вен тив но ре а го ва ње, antedelictumме ре

Схва та ња те ро ри зма као кри вич но прав не ка те го ри је на ни-
воу ме ђу на род них ор га ни за ци ја на европ ском кон ти нен ту од раз 
су по тре бе да се кроз за јед нич ку, хар мо ни зо ва ну ре ак ци ју на сто ји 
спре чи ти те ро ри зам. Иако на ме ђу на род ном ни воу не до ста је за јед-
нич ка де фи ни ци ја те ро ри зма као кри вич ног де ла, Европ ска уни ја 
и Са вет Евро пе су кроз сво ја два нај ва жни ја до ку мен та – Оквир ну 
од лу ку о бор би про тив те ро ри зма(CouncilFrameworkDecisionon
Combating terrorism, 2002/475/JHA)и Кон вен ци ју Са ве та Евро пе 
о спре ча ва њу те ро ри зма (CouncilofEuropeConventiononthePre-
ventionofTerrorism,CETSNo.196), ус по ста ви ле кри вич но прав ни 
по јам те ро ри зма и нај ва жни јих пој мо ва ко ји су од зна ча ја за ма те-
ри јал но кри вич но пра во, та ко да зе мље чла ни це, али и зе мље кан-
ди да ти за пу но прав но члан ство, мо гу у сво јим на ци о нал ним кри-
вич но прав ним си сте ми ма по ћи од за јед нич ког кри вич но прав ног 
пој ма те ро ри зма. По ме ну то је ре зул тат пре по зна ва ња чи ње ни це 
да са мо ујед на че на кри вич но прав на ре гу ла ти ва1) омо гу ћа ва ефи-
ка сно су прот ста вља ње те ро ри зму, јер сма њу је на ми ни мум мо гућ-
ност од ла ска учи ни ла ца ових кри вич них де ла у не ку зе мљу у ко јој 
оно ни је уоп ште или је на ужи на чин де фи ни са но, за тим олак ша-
ва ме ђу на род но прав ну по моћ у кри вич ним ства ри ма, али и пру жа 
по др шку на ци о нал ним кри вич но прав ним си сте ми ма, на тај на чин 
што на овом ве о ма осе тљи вом по љу, ко је под ра зу ме ва ус по ста вља-
1) О питањима глобализације и са њима повезаним питањима интернационализације 

кривичног права, предностима, али и ограничењима истоветног моделовања 
кривичноправне заштите од тероризма и других тешких облика криминалитета, 
оличеним у наглашеном кривичноправном експанзионизму видети опширније: Зоран 
Стојановић, Драгана Коларић, „Савремене тенденције у науци кривичног права и 
кривично законодавство Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке 
студије, Београд, бр. 3/2015, стр. 111 – 136.
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ње рав но те же из ме ђу основ них људ ских пра ва и сло бо да, са јед не 
стра не и по тре бе ус по ста вља ња и очу ва ња без бед но сти, са дру ге, 
обез бе ђу је ујед на че ни став о те ро ри зму као кри вич но прав ној ка-
те го ри ји, ко ја не ру ши кон цепт устав ног по рет ка са вре ме не де мо-
крат ске др жа ве.

За рад бо љег по зна ва ња те ро ри зма као ка те го ри је кри вич ног 
пра ва, да кле као јед не од по сто је ћих ин кри ми на ци ја у на ци о нал-
ним прав ним си сте ми ма, за по тре бе овог ра да би ће при ка за ни и 
ана ли зи ра ни на чин, са др жи на и мо дел кри вич но прав не ре ак ци је 
на те ро ри зам у за ко но дав ству Не мач ке, ко ја је има ла не по сред них 
не га тив них ис ку ста ва са те ро ри стич ким на па ди ма и раз ви ја ла ан-
ти те ро ри стич ке ме ре и за ко но дав ство.

На чин, са др жи на и мо дел кри вич но прав не за шти те у овој 
зе мљи чла ни ци Европ ске уни је би ће пред ста вље ни кроз од ре ђе на 
на чел на пи та ња у ве зи са кри вич но прав ним ре а го ва њем на те ро ри-
зам. Као пр во би ће дат од го вор на пи та ње да ли је те ро ри зам у на-
ци о нал ном за ко но дав ству Не мач ке ре гу ли сан од ред ба ма кри вич-
ног за ко ни ка по сма тра но у ужем сми слу или је реч о lexspecialis-u. 
Дру го пи та ње од но си ће се на ка рак тер прав ног ак та у ко јем се на-
ла зе од ред бе о те ро ри зму, да кле на ње го ву прав ну при ро ду, по сма-
тра ну са аспек та оп што сти по ме ну тог про пи са или пак ње го вог 
евен ту ал ног де ро га тив ног ка рак те ра. Тре ће пи та ње од но си ће са на 
сте пен ускла ђе но сти од но сно не ус кла ђе но сти на ци о нал них кри-
вич но прав них про пи са са кри вич но прав ним од ред ба ма Европ ске 
кон вен ци је о те ро ри зму и Оквир не од лу ке Са ве та ЕУ о те ро ри зму, 
док ће као че твр то на чел но пи та ње би ти по ста вље но оно ко је се 
од но си на на чин на ко ји је од ре ђе на рад ња те ро ри зма, да кле да ли 
је реч о ви со ком сте пе ну оп што сти или о ка зу и стич ком при сту пу 
де фи ни са ња овог кон сти ту тив ног обе леж ја кри вич ног де ла ко је се 
ана ли зи ра. Све по ме ну то тре ба ло би да по слу жи као осно ва за за у-
зи ма ње ста ва и оце не о ускла ђе но сти прав но дог мат ских прин ци па 
са зах те ви ма са вре ме не кри ми нал не по ли ти ке у обла сти спре ча ва-
ња и су зби ја ња те ро ри зма као те шког об ли ка кри ми на ли те та.

1.ТEРОРИЗАМУКРИВИЧНОМЗАКОНОДАВСТВУ
НЕМАЧКЕ

За ко но дав ни од го вор Не мач ке на про бле ме те ро ри зма ди-
рект но је по ве зан са број ним не га тив ним ис ку стви ма ове др жа ве 
са те ро ри стич ким на па ди ма. Не мач ка је то ком исто ри је има ла про-
бле ма са обе вр сте по зна тих са вре ме них мо да ли те та те ро ри зма: ка-
ко са ли бе рал ним те ро ри змом, ка рак те ри стич ним за се дам де се те 
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и осам де се те го ди не XX ве ка, та ко и са тзв. но вим те ро ри змом са 
кра ја XX ве ка.2)

У том сми слу Не мач ка по зна је две фа зе раз во ја за ко но дав-
них ре ше ња, кри вич но прав ног ка рак те ра у ве зи са те ро ри змом. 
У пр вој фа зи од го во ра на те ро ри стич ке на па де из се дам де се тих 
го ди на Не мач ка је, 1987. го ди не, у сво је кри вич но за ко но дав ство, 
тач ни је у Кри вич ни за ко ник (Strafgesetzbuch), уве ла ин кри ми на ци-
је про тив јав ног ре да, чл. 129 а, ко ји но си на зив кри вич но де ло 
ства ра ње те ро ри стич ког удру же ња. Ове од ред бе на ци о нал ног кри-
вич ног за ко но дав ства до не те су као вид ре ак ци је на те ро ри стич ке 
на па де Фрак ци је цр ве не ар ми је (RedArmyFraction, енг.; RoteAr-
meeFraktion нем.).3) У овом пе ри о ду,  Не мач ка је би ла су о че на са 
иза зо ви ма ко ји је се ри ја те ро ри стич ких на па да, пљач ки, от ми ца, 
уби ста ва, по ста ви ла пред прав ни по ре дак, у ко јем је би ло нео п ход-
но из ба лан си ра ти из ме ђу уста вом про кла мо ва них ин ди ви ду ал них 
сло бо да са јед не стра не и за шти те жи во та и основ них до ба ра сво-
јих гра ђа на и нор мал ног функ ци о ни са ња дру штва, са дру ге стра не. 
По ме ну то је ре зул ти ра ло из ме на ма и до пу на ма Уста ва и усва ја њем 
се та за кон ских про пи са на ме ње них осна же њу на ци о нал не без бед-
но сти. Ан ти те ро ри стич ко за ко но дав ство иза зи ва ло је већ у то вре-
ме низ устав но прав них де ба та о ускла ђе но сти по ме ну тих про пи-
са4)кojима се огра ни ча ва ју пра ва осум њи че них за кри вич на де ла 
те ро ри зма у кри вич ном по ступ ку.

Ства ра ње зло чи нач ког удру же ња пред ви ђе но је као ка жњи-
во чл. 129.5) У чл. 129а по себ но се ин кри ми ни ше ства ра ње те ро-
ри стич ког удру же ња без екс пли цит ног де фи ни са ња пој ма те ро-

2) Немачка се против тероризма бори приоритетно класичним сетом законских 
прописа из области кривичноправне материје и не поседује посебан закон у вези са 
супротстављањем и сузбијањем тероризма. Према: Татјана Лукић, „Борба против 
тероризма у оквиру ЕУ – пример Немачке“, у: ЗборникрадоваПравногфакултетау
НовомСаду, Правни факултет, Нови Сад, бр.1-2/2007, стр. 227-243.

3) О овој групи познатијој као „Бадер – Мајнхоф“ као и о методама и стратегији којом 
су се служили опширније: Живојин Алексић, „Криминалистички осврт на стратегију 
терориста“, Архив за правне и друштвене науке, Правни факултет Универзитета у 
Београду, Београд, бр. 1-2/1980, стр. 145 - 148.

4) Notstandsgesetze, Notstandsverfassung, Kontaktsperregesetz. Потребу усклађивања 
интерeса националне безбедности и дерогативних прописа, чија се уставност 
испитивала у бројним судским процесима пред Уставним судом, истиче: Russel Miller,
„Balancing Security and Liberty in Germany“,GermanLawJournal,Institute for National 
Security and Counterterrorism, Georgetown, 4/2010,стр. 375 – 376.

5) Стварање злочиначког удружења подразумева оснивање удружења које за циљ има 
вршење кривичних дела, као и чланство у таквом удружењу, и радње врбовања 
и подржавања таквог удружења. Према: Зоран Стојановић, Драгана Коларић, 
Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције, 
Правни факултет, Београд, 2014,стр. 115 – 117.
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ри стич ког удру же ња, ко је да је не мач ка кри вич но прав на те о ри ја 
де фи ни шу ћи га као до бро вољ но ор га ни за ци о но по ве зи ва ње нај-
ма ње три ли ца, ко је се осни ва за од ре ђе ни пе ри од, са за јед нич-
ким ци љем, ко је ка рак те ри ше осе ћа ње при пад ни штва удру же њу. 
За раз ли ку од кри ми нал ног удру же ња из чл. 129, код ко га је као 
циљ осни ва ња од ре ђе но вр ше ње би ло ко јег кри вич ног де ла, код 
те ро ри стич ког удру же ња као циљ је од ре ђе но вр ше ње тач но од ре-
ђе них кри вич них де ла из кри вич ног за ко ни ка, као што су уби ство, 
ге но цид, узи ма ње та ла ца.

Чла ном 129а би ло је пред ви ђе но да ће се ка зни ти оно ли це 
ко је осни ва или у свој ству чла на уче ству је у удру же њу, као чи ји 
циљ је би ло так са тив но на бро ја но вр ше ње сле де ћих кри вич них 
де ла: кри вич ног де ла уби ства, те шког уби ства или ге но ци да; кри-
вич них де ла от ми це ра ди уце не и узи ма ња та ла ца; кри вич них де-
ла уни ште ња ва жних сред ста ва за рад или про у зро ко ва ње по жа ра, 
кри вич ног де ла про у зро ко ва ња екс пло зи је упо тре бом екс пло зи ва, 
зло у по тре бе јо ни зу ју ћег зра че ња, про у зро ко ва ње по пла ве ко јим 
се угро жа ва жи вот, опа сно угро жа ва ње же ле знич ког, брод ског и 
ва зду шног са о бра ћа ја, оме та ње ра да јав ног по го на, на пад на ва-
зду шни и по мор ски са о бра ћај или кри вич ног де ла оп ште опа сна 
тро ва ња.

Осни ва ње и уче ство ва ње у те ро ри стич ком удру же њу ко је 
за циљ има вр ше ње не ког од на бро ја них кри вич них де ла би ло је 
пред ви ђе но у ст. 1. чл. 129а, пре из ме на и до пу на из 2003. го ди не, 
за шта је би ла про пи са на ка зна за тво ра од 1 до 10 го ди на.

У ст. 2. чл. 129а би ло је пред ви ђе но да ће се ко ло во ђа или 
след бе ник ка зни ти ка зном за тво ра до 1 го ди не. Рад ње по др жа ва ња 
удру же ња или вр бо ва ња ли ца за уче шће у удру же њу би ле су пред-
ви ђе не као ал тер на тив не рад ње код кри вич ног де ла из ст. 3. истог 
чла на. У слу ча ју да је сте пен кри ви це учи ни о ца де ла из ст. 1-3. 
овог чла на био ни зак, а уче шће од по сред ног зна ча ја суд је мо гао, 
пре ма сло бод ном су диј ском уве ре њу, овим ли ци ма убла жи ти ка зну.

Мо гућ ност осло бо ђе ња од ка зне би ла је пред ви ђе на у ст. 6,  у 
слу ча ју до бро вољ ног и озбиљ ног на сто ја ња да се спре чи оп ста нак 
удру же ња или из вр ше ње не ког од кри вич них де ла ко ја пред ста-
вља ју циљ удру же ња, или у слу ча ју до бро вољ ног и пра во вре ме ног 
(што под ра зу ме ва си ту а ци ју ка да учи ни лац има са зна ња о при пре-
ма њу кри вич ног де ла, а кри вич но де ло се у том мо мен ту још увек 
мо же спре чи ти) при ја вљи ва ња кри вич ног де ла над ле жним др жав-
ним ор га ни ма. Осло бо ђе ње од ка зне би ло је пред ви ђе но и у слу ча-
је ви ма спре ча ва ња оп стан ка удру же ња.



СПМ број 1/2017, година XXIV, свеска 55.

218

стр. 213-227.

Дру га фа за раз во ја за ко но дав них ре ше ња као од го во ра на 
те ро ри стич ке на па де, сле ди на кон те ро ри стич ких на па да на Њу-
јорк, сеп тем бра 2001. го ди не. Из ме не и до пу не  од ре да ба не мач ког 
Кри вич ног за ко ни ка из вр ше не су 2003,6) као ре зул тат по тре бе уса-
гла ша ва ња са од ред ба ма Оквир не од лу ке Са ве та ЕУ, че му ка сни је 
сле де из ме не у 2009. го ди ни.

Из ме не чл. 129а од но се се на про ши ре ње ка та ло га кри вич-
них де ла ра ди чи јег вр ше ња је те ро ри стич ко удру же ње осно ва но 
или се у ње му уче ству је. У пи та њу су по ред кри вич них де ла уби-
ства, те шког уби ства, ге но ци да или зло чи на про тив чо веч но сти и 
кри вич них де ла про тив лич них сло бо да (от ми ца ра ди уце не или 
узи ма ње та ла ца) и број на дру га кри вич на де ла  као што су те шка 
те ле сна по вре да, кри вич на де ла про тив жи вот не сре ди не, по је ди на 
кри вич на де ла из За ко на о оруж ју, ко ја по ка рак те ру ни су те шка, 
као прет ход на, али мо ра ју би ти из вр ше на у на ме ри оства ри ва ња 
спе ци фич них ци ље ва.7)

Ст. 3. чл. 129а, на кон из ме на, пред ви ђа ка жња ва ње ли ца ко је 
пре ти из вр ше њем не ког од кри вич них де ла из пр ва два ста ва, за 
шта је про пи са на ка зна од шест ме се ци до пет го ди на. Пред ви ђе-
но је и ка жња ва ње ко ло во ђе и ли ца ко је по др жа ва удру же ње као и 
вр бо ва ње ли ца за чла но ве или ли ца ко ја ће по др жа ва ти удру же ње.8)

У све тлу по ме ну тих до га ђа ја од сеп тем бра 2001, до мет од-
ре да ба чл. 129. и чл. 129а про ши ру је се и на удру же ња фор ми ра на 
ван те ри то ри је Не мач ке, чл. 129б9) чи је удру жи ва ње пот па да под 
по ме ну те ин кри ми на ци је у слу ча је ви ма да је јед но или ви ше на-
бро ја них кри вич них де ла учи ње но на те ри то ри ји Не мач ке или су 

6) Законом о имплементацији Оквирне одлуке Савета ЕУ за борбу против тероризма и 
измену других закона (Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. 
Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung und zur Änderung andere Gesetze,Bundesgesetzblatt
Jahrgang2015TeilI, Nr. 23.) чиме је извршено значајно проширење криминалне зоне 
код кривичног дела стварање терористичког удружења.

7) Дистинкцију између претходне инкриминације из чл. 129а и и њене нове верзије, са 
акцентом  на специфичној намери која мора да прати делатност удружења, која је 
усмерена на вршење кривичних дела набројаних у овом члану, апострофира: Bettina 
Weiβer, „Über den Umgang des Strafrechts mit terroristischen Bedrohungslagen”, ZStW, De 
Gruyter, Berlin,121, Heft 1, 2009, стр. 136-137.

8) Слично као и пре измена поменутог члана, суд може ублажити казну учиниоцу чији је 
степен кривице низак, а у чешће од малог значаја.

9) Kоји носи назив злочиначка и терористичка удружења у иностранству и представља 
репрезентативан пример измена националних кривичноправних одредаба Немачке 
ради усклађивања са европским правом. Опширније о утицају европског права на 
антитерористичко законодавство у Немачкој видети: Anneke Petzsche, „The European 
Influence on German Anti-Terrorism Law“, GermanLaw Journal, A Virginia Non-Stock 
Corporation, Charlottesville, 9/2012, стр. 1056-1065.
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учи ни лац или па сив ни су бјект не мач ки др жа вља ни. У окви ру овог 
чла на пра ви ла се раз ли ка у од но су на ор га ни за ци је фор ми ра не у 
окви ру ЕУ и др жа ва ма ко је ни су чла ни це ЕУ. У слу ча ју те ро ри-
стич ке ор га ни за ци је фор ми ра не у др жа ва ма ван ЕУ, за по кре та ња 
кри вич ног по ступ ка по треб но је одо бре ње Са ве зног ми ни стар ства 
прав де, ко је мо же би ти оп штег или кон крет ног ти па,10) при че му 
ће се по себ но узе ти у об зир да ли те ро ри стич ко удру же ње има за 
циљ да уни шти основ не вред но сти де мо крат ске др жа ве и мир ног 
су жи во та на ро да. Ова од ред ба ни је на шла ши ру при ме ну, иако је 
Устав ни суд при ме њи вао ову нор му у слу ча је ви ма екс тра ди ци је и 
одо брио ко ри шће ње при кри ве ног ислед ни ка про тив стра них кри-
ми нал них ор га ни за ци ја, на осно ву чл. 110. За ко ни ка о кри вич ном 
по ступ ку (Strafprozessordnung).11)

Фор мал на де фи ни ци ја кри вич ног де ла те ро ри зма и са њим 
по ве за них кри вич них де ла у за ко но дав ству Са ве зне Ре пу бли ке Не-
мач ке да та је у чла но ви ма 129а и 129б, ко ји об у хва та ју ре гру то ва-
ње, обу ку, при прем не рад ње, по ку шај.

У ав гу сту 2009. го ди не, три но ве од ред бе су уве де не у не мач-
ки Кри вич ни за ко ник, За ко ном о кри вич ном го ње њу за при пре му 
озбиљ них на сил них ака та ко ји угро жа ва ју др жа ву (GezetzzurVer-
folgungderVorbereitungvonschwerenstaatsgefährdendenGewaltta-
ten–GVVT).Ове но ве кри вич не од ред бе чи не ка жњи вим не са мо 
при пре му у од ре ђе ним об ли ци ма по је ди них те шких на сил них ака-
та ко ји угро жа ва ју др жа ву, већ и ини ци ра ње или одр жа ва ње кон-
та ка та са те ро ри стич ком ор га ни за ци јом за пру жа ње обу ке у том 
сми слу. Из ме не кри вич ног за ко но дав ства из 2009. го ди не уво де но-
ва два чла на ко ји пред ста вља ју ин кри ми на ци ју у ра ној фа зи, да кле 
при пре ма ње кри вич ног де ла по ди жу на ранг рад ње из вр ше ња.12) 
Реч је о чла ну 89а, ко ји но си на зив при пре ма ње те шког де ла на си-
10) Hans Јörg Albrecht, “Country Report on Germany “, in: First inventory of policy on

counterterrorism: Germany, France, Italy, Spain, the United Kingdom and the United
States Internet, https://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase/stand-van-zaken-en-effecten-
contraterrorismebeleid.aspx?cp=45&cs=6799, 01/11/2016.

11) Christoph Safferling,„Terrror and Law: German Responces to 9/11“, Journalof Interna-
tionalCriminalJustice,Oxford University Press, Oxford,Vol.4, 5/2006, стр. 1158.

12) У вези са инкриминацијама из чл. 129а и 89а Гунтер Jaкoбс (Günter Jacobs) истиче 
да се ради о примени концепта enemycriminallaw, који се у немачком законодавству 
појављује као алтернатива класичном концепту грађанског кривичног права, који се 
заснива на израженом одступању од одговорности за учињено неправо у прошлости, 
а кривичноправну реакцију заснива на опасности учиниоца и његовој потенцијалној 
делатности, те се карактерише начелно превентивним приступом усмереним ка 
будућем деловању учинилаца.Видети више:Günter Jacobs, OntheTheoryofEnemyCrim-
inalLaw, Internet, http://www.lawlib.utoronto.ca/bclc/crimweb/foundation/Dubber%20Ap-
pendix%20D.PDF, 02/02/2015.
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ља ко је угро жа ва др жа ву и чл. 89б, ко ји но си на зив ус по ста вља ње 
од но са за из вр ше ња те шких де ла на си ља ко ја угро жа ва ју др жа ву.13)

Пре ма чла ну 89а, Кри вич ног за ко на од ре ђе но је ка жња ва ње 
за при пре ма ње тач но од ре ђе них рад њи те шког де ла на си ља ко је 
угро жа ва др жа ву, под чи ме се има ју сма тра ти кри вич на де ла про-
тив жи во та из чл. 211. и 212. (уби ство и умор ство) и кри вич на де-
ла про тив лич не сло бо де из чл. 239а и 239б (от ми ца ра ди уце не и 
узи ма ње та ла ца), ко ја су пре ма окол но сти ма кон крет ног слу ча ја 
на ме ње на и по доб на да угро зе ста ње без бед но сти не ке др жа ве или 
ме ђу на род не ор га ни за ци је или устав но уре ђе ње Са ве зне Ре пу бли-
ке Не мач ке. При ме на ст. 1. чл. 89а од но си се на обу ку или омо гу-
ћа ва ње об у ча ва ња дру гог ли ца у из ра ди или ру ко ва њу ва тре ним 
оруж јем, екс пло зи ви ма или за па љи вим ма те ри ја ма, ну кле ар ним 
или ра ди о ак тив ним ма те ри ја ма или ма те ри ја ма ко је са др же отров, 
или ма те ри ја ма ко је угро жа ва ју здра вље, као и спе ци јал ним на пра-
ва ма нео п ход ним за из вр ше ње де ла или оста лим ве шти на ма ко је 
слу же из вр ше њу јед ног од на ве де них де ла у ст. 1. чл. 89а. Као ка-
жњи ве су пред ви ђе не про из вод ња, на бав ка или усту па ње та квог 
оруж ја, ма те ри ја или на пра ва, на бав ка, скла ди ште ње или ста вља-
ње на рас по ла га ње дру гом пред ме та и ма те ри ја ко ји су са по ме ну-
тим де лат но сти ма по ве за не.14)

Пре ма чл. 89б, ко ји но си на зив ус по ста вља ње од но са за из-
вр ше ње те шких де ла на си ља ко ја угро жа ва ју др жа ву, пред ви ђа се 
ка жња ва ње ли ца ко је у на ме ри да се об у чи за из вр ше ње те шких 
на сил них де ла ко ја угро жа ва ју др жа ву ус по ста вља или одр жа ва 
кон так те са те ро ри стич ком ор га ни за ци јом, у кон тек сту кри вич них 
де ла из чл. 129а и 129б. Пред ви ђе на је ка зна за тво ра до три го ди не 
или нов ча на ка зна.

Ин кри ми на ци ја из чл. 91. под на зи вом под сти ца ње15) на из-
вр ше ње те шких де ла на си ља ко ја угро жа ва ју др жа ву под ра зу ме ва 
ди стри бу ци ју спи са ко ји су по са др жа ју та кви да мо гу по слу жи-
13) Као рaзлоге који оправдавају криминализацију у раној фази, те реаговање већ на 

нивоу стварања апстрактне опасности по заштићено добро Mаркус Бадер (МarkusBa-
der) наводи високу вредност заштићеног добра, висок степен друштвене опасности 
ове категорије деликата, као и недовољно простора за реакцију надлежних државних 
органа. Према: Markus Bader, „Das Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren 
stadtstsgefährenden Gewalttaten“, NeueJuristischeWochenschrift, Verlag C.H.BECK oHG, 
Мunich, 39/2009, стр. 2853–2856.

14) Аnneke Petzsche, „The European Influence on German Anti-Terrorism Law“, нав. дело, стр. 
1062.

15) О познатом случају из праксе Европског суда за људска права, у вези са могућностима 
ограничења слободе изражавања, Hogefeld v. Germany, видети опширније: Драгана 
Коларић, „Јавно подстицање на тероризам и пракса Европског суда за људска права“, 
Српскаполитичкамисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2014, стр. 88.
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ти као упут ство за из вр ше ње те шког де ла на си ља ко је угро жа ва 
др жа ву. По треб но је да је са др жај спи са та кав да мо же да ство ри 
од лу ку или да под стак не дру га ли ца да учи не те шко де ло на си ља 
ко је угро жа ва др жа ву. Пред ви ђе на је ка зна за тво ра до три го ди не 
или нов ча на ка зна.16)

Ко рак да ље у раз во ју кри вич но прав них од ре да ба о те ро ри-
зму у СР Не мач кој учи њен је до но ше њем За ко на о из ме на ма За-
ко на о кри вич ном го ње њу за при пре му озбиљ них на сил них ака та 
ко ји угро жа ва ју др жа ву,17) ко ји је сту пио на сна гу 12. ју на 2015. 
го ди не.

Овај за кон је прет ход но об ра ђе ни чл. 89а до пу нио но вим 
ста вом 2а, под на зи вом при сту па ње те ро ри стич кој ор га ни за ци ји 
у ино стран ству, ко ји као рад њу из вр ше ња пред ви ђа од ла зак (пу-
то ва ње) у ино стран ство, по тен ци јал но кри зну област за вр ше ње 
те ро ри стич ких ака та, ра ди обу ке у те ро ри стич ком кам пу или ра ди 
уче ство ва ња у те ро ри стич ким на па ди ма.

По ред но вог ста ва у чл. 89а, као за себ но кри вич но де ло, по 
пр ви пут се пред ви ђа фи нан си ра ње те ро ри зма, ко је је За ко ном о 
из ме на ма За ко на о кри вич ном го ње њу за при пре му озбиљ них на-
сил них ака та ко ји угро жа ва ју др жа ву, пред ви ђе но у чл. 89ц.

Фи нан си ра ње те ро ри зма, до по ме ну тог За ко на, ни је би ло 
пред ви ђе но као за себ на ин кри ми на ци ја, већ је фак тич ки би ло по-
кри ве но до та да по сто је ћим кри вич ним де ли ма из чл. 89а и 129а ст. 
5, као и не ким дру гим ин кри ми на ци ја ма ко је пред ви ђа ју ка жња ва-
ње пра ња нов ца.

Овим из два ја њем фи нан си ра ња те ро ри зма као за себ не, но ве 
ин кри ми на ци је, за ко но да вац је же лео да на гла си дру штве ну опа-
сност ове не до зво ље не ак тив но сти у окви ру те ро ри стич ких де лат-
но сти, као и да нор ме на ци о нал ног ма те ри јал ног кри вич ног пра ва 
СР Не мач ке ускла ди са ме ђу на род ним стан дар ди ма, при о ри тет но 
са Ре зо лу ци јом УН од 09. 12. 1999, про тив фи нан си ра ња те ро ри зма 
и Ре зо лу ци јом Са ве та Без бед но сти 2178 од 24. сеп тем бра 2014, ко-
јом се ре гу ли ше прав ни трет ман ино стра них те ро ри ста.

16) Критички осврт на превентивно оријентисане инкриминације из чл. 89а и 91, те њихово 
означавање као неваљаног пута кривичноправне реакције на промењене и појачане 
стварне претње по унутрашњу и спољну безбедност СР Немачке, и указивање на 
потребу њиховог тумачења од стране Уставног суда и разматрање њиховог стављања 
ван снаге због изостанка везе између њиховог егзистирања у оквиру кривичноправних 
одредаба о тероризму и слабљења сигурности у СР Немачкој, дају: Henning Radtke, 
Mark Steinsiek, „Terrorismusekämpfung durch Vorfeldkriminalisierung“, JR, De Gruyter, 
Berlin,3/2010, стр. 107–109.

17) Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden 
Gewalttaten(GVVG- ÄndG), BundesgesetzblattJahrgang2015TeilI, Nr. 23.
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Кри вич но де ло из чл. 89а ст. 2а ка рак те ри ше су бјек тив ни 
еле ме нат оли чен у на ме ри да се из вр ши те шко де ло ко јим се угро-
жа ва др жа ва и објек тив ни еле мент ко ји под ра зу ме ва оба ве зан од-
ла зак у ино стран ство ра ди обу ке у те ро ри стич ке свр хе или  ра ди 
из вр ше ње те ро ри стич ких де ла. Те жи ште ин кри ми на ци је ни је у са-
мом од ла ску у ино стран ство, већ на одр жа ва њу кон так та са те ро-
ри стич ком ор га ни за ци јом у ино стран ству.

У ве зи са по ме ну том ин кри ми на ци јом  Ане ке Пе че (Аnneke
Petsche) по ста вља про блем ско пи та ње да ли ова кав при ступ кре-
и ра њу ин кри ми на ци је у пред зо ни угро жа ва ња за шти ће ног до бра 
во ди ipso facto ка жња ва њу за до но ше ње од лу ке за пред у зи ма ње 
при прем них рад њи из че га про ис ти че да ова кав екс пан зи о ни стич-
ки при ступ и defacto и deiure под ра зу ме ва ка жња ва ње за при пре-
ма ње при пре ма ња.

Пре ма ње ном ми шље њу чи ње ни ца да Са ве зни Вр хов ни суд 
раз ма тра ускла ђе ност нор ме 89а ст. 2а ука зу је на по тре бу кри тич-
ког пре и спи ти ва ња оба ве за пре у зе тих ра ти фи ка ци јом ме ђу на род-
них до ку ме на та18) и да се де сет го ди на на кон те ро ри стич ких на па да 
у Ма дри ду и Лон до ну да кон ста то ва ти да је те ро ри зам имао сна-
жан ути цај на не мач ко ма те ри јал но кри вич но пра во.

Си стем нор ми ма те ри јал ног кри вич ног пра ва ме њан је у 
скла ду са тен ден ци ја ма на ме ђу на род ном ни воу у су зби ја њу и 
спре ча ва њу те ро ри зма, те је до шло до бит ног про ши ре ња кри вич-
но прав них од ре да ба о те ро ри зму пу тем ин кри ми ни са ња при прем-
них рад њи у чл. 89а, 89б и 91.  ре фор мом из 2009. и 89а ст. 2а и 89ц 
ре фор мом из 2015.

2.НЕГАТИВНЕКРИМИНАЛНО-ПОЛИТИЧКЕ
ТЕНДЕНЦИЈЕ

Екс пан зи о ни зам у окви ру кри вич но прав них од ред ба о те-
ро ри зму прав да се по тре бом ускла ђи ва ња на ци о нал них кри вич-
но прав них од ре да ба са ре ле вант ним до ку мен ти ма на европ ском и 
ма ђу на род ном ни воу, али пре ма ста ву A. Пе че он пред ста вља ко рак 
у по гре шном прав цу, а од ред бе из 2015. тре ба ло би ста ви ти ван 
сна ге и вра ти ти се про ве ре ним прав но дог мат ским прин ци пи ма, 
на су прот стал ног про ши ри ва ња кри ми нал не зо не и у обла сти ства-
ра ња ап стракт не опа сно сти, а све под ути ца јем стра ха од не ких 
бу ду ћих те ро ри стич ких на па да.
18) Аnneke Petzsche, TrilogueonTerrorism–11/3and7/7tenyearson–DieDeutschePerspek-

tive,Internet, http://www.zis-online.com/dat/artikel/2015_11_963.pdf,01/12/2015.
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На ве де не од ред бе не мач ког кри вич ног ма те ри јал ног пра ва 
пред ста вља ју глав ну прав ну осно ву ко јом се ре а гу је на те ро ри зам 
и оне су пред ви ђе не у основ ном кри вич ном за ко но дав ству, којe је 
оп штег ка рак те ра и за којe ва же оп ште при хва ће на кри вич но прав на 
на че ла. Ни је реч о де ро га тив ном про пи су, ко јим се не ка оп шта нор-
ма ста вља ван сна ге, због спе ци фич не прав не при ро де те ро ри зма, 
пре вас ход но ми сле ћи на ње го ву ди мен зи ју по ли тич ког де лик та.

На чин на ко ји је кри вич но прав на за шти та од те ро ри зма у 
ле ги сла тив но – тех нич ком сми слу уре ђе на је сте по сре дан. На и-
ме, кри вич но прав на за шти та од те ро ри зма се про пи су је упо тре-
бом дру гих ин кри ми на ци ја, свр ста них у раз ли чи те гру пе кри вич-
них де ла, пре ма груп ном за штит ном објек ту. Чи ње ни ца да се кроз 
вре ме ка та лог кри вич них де ла ра ди чи јег се вр ше ња те ро ри стич ко 
удру же ње ства ра или у ње му уче ству је прoширивао, ја сно ука зу је 
да се ра ди о екс пан зи о ни стич ким тен ден ци ја ма у кри вич ном пра-
ву, ко је во де пре ци зном на во ђе њу свих мо гу ћих рад њи ко је би се 
у кон тек сту по ме ну тог кри вич ног де ла има ле сма тра ти по доб ним 
за оства ри ва ње ци ља. Ова кав на чин од ре ђи ва ња рад ње кри вич ног 
де ла има сво је пред но сти, јер је ускла ђен са јед ним сег мен том на-
че ла за ко ни то сти, lexcerta, али ути че на ри гид ност ин кри ми на ци је 
и оста вља ма ло про сто ра за при ла го ђа ва ње ин кри ми на ци је но вим 
по јав ним об ли ци ма те ро ри зма, јер не по се ду је до во љан сте пен оп-
што сти, ко ји је код ова ко про мен љи вих по ја ва нео п хо дан.

Оп шти ји на чин про пи си ва ња ин кри ми на ци је, од но сно дру-
га чи ји на чин об ли ко ва ња кри вич но прав не за шти те од те ро ри зма 
био би онај у ко јем би ин кри ми на ци је би ле по ста вље не ши ро ко, 
ко је би мо гле да об у хва те мно го број не об ли ке ис по ља ва ња ка жњи-
вог по на ша ња, ко ји се вре ме ном усло жња ва ју и ме ња ју и да у том 
сми слу сма њи по тре бу стал них ин тер вен ци ја за ко но дав ца, за рад 
ус ка ла ђи ва ња кри вич но прав не ре гу ла ти ве на нор ма тив ном ни воу 
и усло ва ре ал но сти.

Број по ме ну тих кри вич них де ла, ко ји ма се ин кри ми ни ше 
те ро ри стич ка ак тив ност, ни је ве ли ки, а њи хо вом ана ли зом се да 
за кљу чи ти да је за ко но да вац на сто јао да због ви со ког сте пе на дру-
штве не опа сно сти ко ји те ро ри зам у се би са др жи про ши ри кри ми-
нал ну зо ну и на при прем не рад ње и не ке об ли ке са у че сни штва, ко-
је су у кон тек сту по ме ну тих ин кри ми на ци ја озна че не као за себ на 
рад ња из вр ше ња.

Ова ква вр ста пре вен тив ног де ло ва ња ру ко во ђе на је оба ве-
за ма усво је ним на ме ђу на род ном ни воу, пре вас ход но на ни воу 
Европ ске уни је. У том сми слу, у окви ру дру ге фа зе раз во ја ин кри-
ми на ци ја те ро ри зма, мо же се кон ста то ва ти да је не мач ко кри вич-
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но за ко но дав ство у пот пу но сти ускла ђе но са ре ле вант ним до ку-
мен ти ма ЕУ у ве зи те ро ри зма,  те да се ра ди и о ве о ма сна жном 
ути ца ју кор пу са нор ми европ ског кри вич ног пра ва на ма те ри јал но 
кри вич но пра ве од ред бе Не мач ке. По сто је ћа кри вич на де ла ни су 
са мо бит но из ме ње на, не го је до шло и до но ве кри ми на ли за ци је, 
са из ра же ним пре вен тив но ори јен ти са ним ка рак те ром, ко ја се мо-
же кри тич ки по сма тра ти у кон тек сту не ких про ве ре них прав но – 
дог мат ских прин ци па, по пут оног о кри вич ном пра ву као сред ству 
ultimaratio, a не primaratio ка рак те ра.

С об зи ром на то да европ ски про пи си ко ји са др же кри вич-
но прав не од ред бе оста вља ју на ци о нал ним за ко но дав стви ма ши рок 
про стор за им пле мен та ци ју од ре да ба пре у зе тих на ме ђу на род ном 
ни воу на ци о нал ни за ко но да вац, у кон крет ном слу ча ју Не мач-
ке, оти шао је још да ље у про це су кри ми на ли за ци је, а оба ве зе из 
европ ских про пи са ис ко ри стио као оправ да ње ова квог по ступ ка.19)

***
Иако те ро ри зам не сум њи во пред ста вља је дан од нај те жих 

об ли ка кри ми на ли те та, кри вич но прав на ре ак ци ја на те ро ри зам у 
за ко но дав стви ма на ци о нал них др жа ва тре ба ло би да по шту је до-
стиг ну ћа кри вич но прав не дог ма ти ке, ко ја јој обез бе ђу ју ка рак тер 
ли бе рал ног, прав но др жав ног кри вич ног пра ва, ко је је има нент но 
де мо крат ским вред но сти ма при хва ће ним на ни воу ЕУ и Са ве-
та Евро пе, као и у свим устав ним де мо кра ти ја ма др жа ва чла ни-
ца. Раз ло зи кри ми нал не по ли ти ке, од но сно те жње да се кри ми на-
ли тет спре чи по сва ку це ну, на ме ћу кри вич ном пра ву Не мач ке и 
оста лих др жа ва чла ни ца ЕУ, у са вре ме ном кон тек сту јед ну но ву, 
не свој стве ну функ ци ју, без бед но сну функ ци ју. Она слу жи оства-
ре њу пре вен тив не па ра диг ме, ко ја на ста је као ре зул тат на сто ја ња 
др жа ве да спре чи те ро ри зам. Ова кве тен ден ци је, по ме ра ју те жи-
ште кри вич но прав не ре ак ци је у зо ну пре ду гро жа ва ња за шти ће ног 
до бра, уво де ћи сво је вр сне ante delictumме ре, по пут пред ви ђа ња 
при прем них рад њи као за себ не рад ње из вр ше ња или пред ви ђа њем 
опа сно сти као раз ло га за кри вич но прав но ре а го ва ње. Иако по ме-
ну та на сто ја ња од сту па ју од не ких на чел них кри вич но прав них 
прин ци па, она пред ста вља ју део при ла го ђа ва ња кри вич ног пра ва 
но вим об ли ци ма те ро ри зма. Оно што ту мо ра би ти не дво сми сле-
но при хва ће но је сте ре стрик ти ван при ступ ова квим од сту па њи ма, 
са ја сно утвр ђе ним гра ни ца ма из ме ђу по тре бе по сти за ња си гур но-
сти, са јед не стра не и сло бо да и пра ва по је ди на ца са дру ге стра не, 

19) O правној позицији Немачке у оквирима настојања да се кривичноправни одговор 
на тероризам конципира као либералан и државноправни опширније: Oliver Lepsius, 
„Liberty, Security and Terrorism: The Legal Position in Germany“, GermanLawJournal, A 
Virginia Non-Stock Corporation, Charlottesville, 5/2004, стр. 459.
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уз кон стан тан про цес ис пи ти ва ња ну жно сти ова квог пре вен тив ног 
при сту па, ко ји из ла зи из ван окви ра тра ди ци о нал ног кри вич ног 
пра ва.

При хва та ње ек па зи о ни стич ких тен ден ци ја и за о штра ва ња 
ре пре си је у обла сти кри вич них де ла те ро ри зма, мо ра би ти под по-
себ ном лу пом на уч не и струч не јав но сти и у не ким бу ду ћим из-
ме на ма огра ни че но све шћу о то ме да пре ши ро ка и пре о штра кри-
вич но прав на ре пре си ја во ди штет ним по сле ди ца ма по по је дин це 
и дру штво, те да осим сла бље ња ефи ка сно сти кри вич но прав ног 
си сте ма не оства ру је ни из ра же ну пре вен тив ну функ ци ју. Мно го 
ве ће мо гућ но сти на пла ну су зби ја ња те ро ри зма мо гу се оства ри ти 
уко ли ко ре пре си ја бу де из ве сна и уме ре на, не го уко ли ко бу де пре-
на гла ше на и ег зем плар на, јер је ни во ње них пре вен тив ни мо гућ но-
сти из у зет но ни зак.
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IvanaBodrozic

NEGATIVECRIMINAL–POLITICALTRENDS
ANDCRIMINALOFFENCESOFTERRORISM

INLEGISLATIONOFGERMANY

Resume
The le gi sla ti ve re spon se to Ger many’s pro blems with ter ro rism 

is di rectly lin ked to many ne ga ti ve ex pe ri en ces this co un try had with 
ter ro rist at tacks. Ger many is fig hting aga inst ter ro rism by clas si cal set 
of le gi sla tion in the fi eld of cri mi nal law and do es not pos sess a spe cial 
law in re la tion to pre ven ting and com ba ting ter ro rism. Po li ti cal re a sons 
dic ta te to cri mi nal law in Ger many, a new, im pro per fun ction, the se cu-
rity fun ction, which oc curs as a re sult of the ef forts of sta tes to pre vent 
ter ro rism. It can be con clu ded that the Ger man cri mi nal le gi sla tion fully 
is in li ne with the re le vant EU do cu ments re gar ding ter ro rism. Exi sting 
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cri mi nal acts are not only chan ged sig ni fi cantly, but the re was al so a 
new cri mi na li za tion, with pre ven tion-ori en ted cha rac ter, which can be 
cri ti cally con si de red in the con text of so me pro ven le gal – dog ma tic 
prin ci ples, such as one of the cri mi nal law as ultimaratio. Alt ho ugh 
the afo re men ti o ned cri mi na li za tion de vi a tes from so me ba sic cri mi-
nal prin ci ples, it re pre sents the way of the cri mi nal law adap ta tion to 
new forms of ter ro rism. What has to be une qu i vo cally ac cep ted is a 
re stric ti ve ap pro ach to the se de vi a ti ons, with cle arly de fi ned bo un da-
ri es bet we en the need to ac hi e ve se cu rity and the rights and fre e doms 
of in di vi du als, with a steady pro cess of exa mi ning the ne ces sity of this 
pre ven ti ve ap pro ach, which go es beyond the fra me work of tra di ti o nal 
cri mi nal law. Ac cep tan ce of per ma nent and in cre a sing re pres sion in the 
fi eld of cri mi nal of fen ces of ter ro rism must be li mi ted with the con sci o-
u sness that too wi de and too se ve re cri mi nal re pres sion le ads to har mful 
con se qu en ces for in di vi du als and so ci ety. Bet ter re sults in the fi eld of 
com ba ting ter ro rism can be ac hi e ved if the re pres sion wo uld be cer tain 
and mo de ra te.
Keywords: cri mi nal act of ter ro rism, cri mi nal le gi sla tion of Ger many,  

ex pan si o nism, in ten sifying re pres sion, pre ven ti ve re ac tion,  
antedelictum me a su res

* Овај рад је примљен 31. октобра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 21. фебруара 2017. године.
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