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Сажетак
Рас пра ва о но вим тен ден ци ја ма у са вре ме ној на у ци кри вич-

ног пра ва у пр ви план ста вља не ко ли ко пи та ња. Пр во је пи та ње 
гло ба ли за ци је ко ја во ди и ин тер на ци о на ли за ци ји кри вич ног пра-
ва. Дру го пи та ње, бли ско по ве за но са пр вим, је сте про блем кри-
вич но прав ног екс пан зи о ни зма јер са вре ме ни кри вич ни за ко но да-
вац све ви ше ши ри про стор у ко ме ин тер ве ни ше ула зе ћи та ко и 
у зо ну у ко јој не ма оправ да ња за кри вич но прав ну ин тер вен ци ју 
што ће у бли ској бу дућ но сти до ве сти до кри зе ле ги ти ми те та кри-
вич ног за ко но дав ства. Сто га се у ра ду у кон тек сту мо гу ћих на чи на 
ко ри шће ња кри вич но прав не ре пре си је као сред ства за су зби ја ње 
кри ми на ли те та ана ли зи ра и кри тич ки пре и спи ту је кри вич но прав-
ни екс пан зи о ни зам ко ји је по стао до ми нант на тен ден ци ја у ве ћи ни 
европ ских кри вич них за ко но дав ста ва. Кон ста ту је се да је он да нас 
до шао до из ра жа ја и у срп ском кри вич ном за ко но дав ству. Нај зад, у 
овом ра ду се ана ли зи ра ју и пре и спи ту ју ре ше ња из На цр та За ко на 
о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, с об зи ром на то да се 
у Ср би ји оче ку је ње го во усва ја ње.
Кључ не ре чи: са вре ме не тен ден ци је, ин тер на ци о на ли за ци ја, кри вич но-

прав ни екс пан зи о ни зам, На црт ЗИД КЗ, кри вич но за ко-
но дав ство

* Овај рад је резултат научноистраживачког пројекта бр. III47015.
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Као прет ход но пи та ње на ме ће се по тре ба за од ре ђе њем шта 
уоп ште пред ста вља са вре ме ну на у ку кри вич ног пра ва. По том, ва-
жно је утвр ди ти ко је су то но ве тен ден ци је у на у ци кри вич ног пра-
ва, као и да ли на ша на у ка кри вич ног пра ва ка ко њен прав но-дог-
мат ски део, та ко и у по гле ду оп штих прав но-по ли тич ких пи та ња 
пра ти са вре ме не тен ден ци је и са вре ме на на уч на до стиг ну ћа. Сва-
ка ко, ва жно пи та ње је сте и од нос на у ке кри вич ног пра ва и кри вич-
ног за ко но дав ства.

Ако се по ђе од ши рег, да нас и да ље уоби ча је ног схва та ња 
на у ке кри вич ног пра ва, а то је да она об у хва та кри вич но прав ну 
дог ма ти ку и кри ми нал ну по ли ти ку, он да се и пи та ње но вих тен-
ден ци ја мо же по ста ви ти у обе обла сти. Ка да је реч о кри вич ном 
за ко но дав ству не би би ло оправ да но не узе ти у об зир и не ба ви ти 
се не ким оп штим прав но-по ли тич ким пи та њи ма ко ја спа да ју у де-
ло круг кри ми нал не по ли ти ке.

Ну жно се отва ра и пи та ње шта уоп ште пред ста вља но ве тен-
ден ци је, јер по сма тра ју ћи на шу те о ри ју кри вич ног пра ва мо же се 
за кљу чи ти да у њој по сто ји от пор у по гле ду по је ди них кри вич но-
прав них ин сти ту та ко ји у стра ној на у ци кри вич ног пра ва одав но 
ни су но ви,1) или се те шко од у ста је од ста рих и пре ва зи ђе них схва-
та ња.2) Ове кон ста та ци је се од но се пре те жно на њен прав но-дог-
мат ски део, док у по гле ду кри ми нал но-по ли тич ких пи та ња бит но 
не за о ста је мо за стра ном на у ком.3) Је дан од за да та ка на у ке кри вич-
ног пра ва је сте и да ука зу је на сла бо сти по сто је ће ори јен та ци је 
за ко но дав ца и да из на ла зи пу те ве за бо ље и ис прав но кри вич но 

1) На при мер, уво ђе ње но вих ал тер на ти ва ка зни за тво ра, па и уво ђе ње ка зне до жи вот ног 
за тво ра ко ја пред ста вља је ди ну пра ву за ме ну за смрт ну ка зну итд. Иако је ту пре те жно 
реч о кри ми нал но-по ли тич ким пи та њи ма код ко ји по сто је ар гу мен ти pro и con tra, ни су 
рет ки ни при ме ри да се и не ки но ви ји прав но дог мат ски ин сти ту ти пот пу но иг но ри шу 
због че га се има ути сак да у јед ном де лу на ше те о ри је по сто ји не до ста так ин фор ми са-
но сти о но ви јим кре та њи ма у стра ној кри вич но прав ној на у ци (на при мер, те о ри ја објек-
тив ног ура чу на ва ња). Ту су и ин сти ту ти и но ви је те о ри је ко је су од под јед на ког зна ча ја 
за чи та во кри вич но пра во као што је на при мер тзв. по зи тив на ге не рал на пре вен ци ја. И 
по ред то га што је то у стра ној те о ри ји по ста ло вла да ју ће схва та ње у по гле ду свр хе ка-
жња ва ња (па су тој те ми по све ће ни број ни озбиљ ни ра до ви),  код нас се са мо у јед ном 
уџ бе ни ку кри вич ног пра ва об ја шња ва ју основ не ка рак те ри сти ке тог гле да ња. Сва ка ко, 
не тре ба не кри тич ки при хва та ти но ве ста во ве и ин сти ту те у са вре ме ној ино стра ној на у-
ци, али се они мо ра ју пра ти ти и у од но су на њих за у зе ти од ре ђе ни ста во ви. Не ки од њих 
ни су при хва тљи ви и не од го ва ра ју на шем кри вич ном пра ву и на шој тра ди ци ји што не 
зна чи да се сме ју иг но ри са ти, већ ар гу мен то ва но од ба ци ти.

2) Нпр. за др жа ва ње ко лек тив ног кри вич ног де ла као об ли ка при вид ног ре ал ног сти ца ја 
(иако се у зе мљи у ко јој је то схва та ње на ста ло од ње га од у ста ло пре ви ше од по ла ве ка), 
по том опре де љи ва ње за ста ри си стем нов ча не ка зне у од ре ђе ном из но су уз ола ко од ба-
ци ва ње си сте ма да ни - нов ча на ка зна. Чак је и објек тив но-су бјек тив ни по јам кри вич ног 
де ла у окви ру ко јег се кри ви ци да је пра во ме сто (иако је и ра ни је ма кар де кла ра тив но 
би ло од ба че но чи сто објек тив но схва та ње тог пој ма) на и ла зио (а и да ље на и ла зи) на от-
по ре у на шој на у ци кри вич ног пра ва.

3) Осим ка да је у пи та њу рас пра ва о уво ђе њу но вих кри вич них санк ци ја.
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за ко но дав ство. На уч ни при ступ је ту мо гућ, а за ко но да вац би тре-
ба ло да по ла зи од вла да ју ћих ста во ва у на у ци. Ме ђу тим, у не ким 
слу ча је ви ма тре ба има ти раз у ме ва ње за за ко но дав ца ко ји из од ре-
ђе них раз ло га не сле ди ста во ве на у ке. Јер, при ли ком об ли ко ва ња 
кри вич ног за ко но дав ства тре ба во ди ти ра чу на и о дру гим фак то ри-
ма а не са мо о ста во ви ма на у ке. Та ко, ако би сле дио ста во ве на у ке 
срп ски би за ко но да вац мо гао да кре и ра за ко но дав ство ко је би би ло 
бо ље од по сто је ћег, али он мо ра да во ди ра чу на и о не ким огра ни-
ча ва ју ћим фак то ри ма у том по гле ду. Ипак, то не би смео да бу де 
до ми нан тан при ступ при ли ком об ли ко ва ња кри вич ног за ко но дав-
ства, а по го то во ни је упут но кон фрон ти ра ње кри вич ног за ко но дав-
ца и на у ке кри вич ног пра ва.

На ше кри вич но за ко но дав ство про ла зи, у по след њем пе ри о-
ду, кроз ди на мич ну фа зу. У обла сти кри вич ног ма те ри јал ног пра ва 
у Ре пу бли ци Ср би ји из вр ше на је те мељ на ре фор ма 2005. го ди не 
и до нет је нов Кри вич ни за ко ник.4) На кон ско ро јед но де це ниј ског 
на по ра Ср би ја је оса вре ме ни ла сво је кри вич но пра во.5) Исти је до 
сад пет пу та ме њан и до пу ња ван. Два пу та у то ку 2009, и по је дан-
пут у 2012, 2013. и 2014. го ди ни. У то ку је јав на рас пра ва ко ја се 
од но си на ше сти За кон о из ме на ма и до пу на ма КЗ–а, тј. пре ци зни је 
на На црт За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка6) ко ји 
још ни је до шао у фа зу Пред ло га и ушао у скуп штин ску про це ду ру.

Увек се при ли ком из ме на и до пу на по ја вљу је ди ле ма где на-
ћи гра ни цу из ме ђу пре те ра ног ши ре ња кри ми нал не зо не, од но сно 
по ве ћа ња бро ја ин кри ми на ци ја и по тре бе др жа ве да на ефи ка сан 
на чин ре а гу је на но ве об ли ке кри ми на ли те та. Ва жно је ис та ћи да 
се не са мо у Ср би ји не го и у дру гим европ ским зе мља ма, ка да су 
у пи та њу из ме не кри вич ног за ко но дав ства, по след њих де це ни ја 
при ме ћу је ди на ми ка ко ја му ра ни је ни је би ла свој стве на.7) Че сте 
из ме не ре зул тат су, пре све га, при ла го ђа ва ња ме ђу на род ним оба ве-
за ма ко је др жа ве пре у зи ма ју ра ти фи ка ци јом по је ди них ме ђу на род-
них уго во ра. По ред кон вен ци ја, ре ги о нал них и ме ђу на род них, од 
по себ ног зна ча ја за ре фор му су и ди рек ти ве ЕУ и оквир не од лу ке 
Са ве та ЕУ. Та ко ђе, не тре ба за бо ра ви ти да по сто је од ре ђе на по на-

4) Сл. Гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – ис пр. 107/2005 – ис пр. 72/2009, 111/2009, 
121/2012, 104/2013. и 108/2014.

5) Бра ни слав Ри сти во је вић, „Ак ту ел на пи та ња са да шњег ста ња ма те ри јал ног кри вич ног 
за ко но дав ства Ср би је“, у: Ак ту ел на пи та ња кри вич ног за ко но дав ства, Срп ско удру же-
ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 2012, стр. 43.

6) У да љем тек сту На црт ЗИД КЗ.

7) Зо ран Сто ја но вић, „Но ва ре ше ња у кри вич ном за ко но дав ству Ср би је, њи хо ва при ме на и 
бу ду ћа ре фор ма“, у: Но ва ре ше ња у кри вич ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је и њи хо-
ва прак тич на при ме на, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 
2013, стр. 11.
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ша ња чи ји не по сре дан основ про пи си ва ња као кри вич них де ла ни-
су ме ђу на род не оба ве зе или уну тра шње за ко но дав ство, већ је реч 
о од ре ђе ним не га тив ним по ја ва ма у на шој сре ди ни, што мо же да 
пред ста вља основ за њи хо во ин кри ми ни са ње.8)

Број ни су раз ло зи због ко јих се при сту пи ло но вим из ме на ма 
и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка Ср би је. Из ме ђу оста лих, то су: 
по тре ба ускла ђи ва ња са ме ђу на род ним оба ве за ма ко је је Ср би ја 
пре у зе ла ра ти фи ка ци јом по је ди них ме ђу на род них уго во ра као и 
от кла ња ње из ве сних не до след но сти и про пу ста ко ји су учи ње ни 
ра ни јим из ме на ма кри вич ног за ко но дав ства. Оне, та ко ђе, по твр ђу-
ју да је дан од раз ло га за из ме не и до пу не не мо ра ју да бу ду са мо 
ме ђу на род не оба ве зе, већ  и на ше не га тив но ис ку ство, а у не ким 
слу ча је ви ма и про бле ми ко ји по сто је у прак си.9)

1. ИН ТЕР НА ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
КРИ ВИЧ НОГ ПРА ВА СР БИ ЈЕ

Још пре сто го ди на Лист (Franz von Liszt) је за пи сао да је 
„на у ка кри вич ног пра ва“ као „раз ја шње ње оп штих обе леж ја кри-
вич ног де ла... ну жно ин тер на ци о нал на“. Мо ра по сто ја ти кри-
вич но прав на на у ка чи ји ви до круг не ће би ти огра ни чен огра да ма 
на ци о нал них за ко но дав ста ва, не го ће по чи ва ти на оп штим са зна-

8) Дра га на Ко ла рић, „Кри вич но прав ни ин стру мен ти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет 
и пред сто је ће из ме не у обла сти кри вич них санк ци ја“, у: Оп ту же ње и дру ги кри вич но-
прав ни ин стру мен ти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет, Срп ско удру же ње за кри вич-
но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 2014, стр. 486.

9) Та кав је слу чај нпр. са кри вич ним де лом из чла на 234. где је по треб но на гла си ти пу тем 
за кон ског суп си ди ја ри те та да де ло по сто ји уко ли ко ти ме ни су оства ре на обе леж ја не ког 
дру гог кри вич ног де ла, јер ту жи о ци че сто при бе га ва ју ква ли фи ка ци ји де ла по чла ну 
234. да би лак ше до шли до пра во сна жне осу ђу ју ће пре су де (иако је у ве ли ком бро ју слу-
ча је ва би ло еле ме на та нпр. кри вич ног де ла по ре ске ута је). Та кав је слу чај био и са ЗИД 
КЗ из 2013. го ди не. На и ме, ве ли ки број учи ње них кри вич них де ла кра ђе јав них уре ђа-
ја, оште ће ња и уни ште ња обје ка та и уре ђа ја пре но сног или ди стри бу тив них си сте ма 
елек трич не енер ги је, од но сно уре ђа ја, ин фра струк ту ре и пре во зних сред ста ва у же ле-
знич ком са о бра ћа ју, на но си ви ше ми ли он ску ште ту др жа ви и угро жа ва и са мо функ-
ци о ни са ње тих си сте ма.  Ако се по ђе од то га да оп шти обје кат за шти те у кри вич ном 
пра ву пред ста вља ју основ на пра ва чо ве ка као и она до бра ко ја су у функ ци ји њи хо вог 
оства ри ва ња, он да кра ђа, уни ште ње или оште ће ње по ме ну тих уре ђа ја, обје ка та, си сте-
ма или пре во зних сред ста ва је сте ле ги тим ни основ ка зне као сред ства кри вич но прав не 
за шти те. Али, мо же се рас пра вља ти о пи та њу да ли су раз ме ре те по ја ве до вољ не да 
оправ да ју пред ви ђа ње ква ли фи ко ва них об ли ка од ре ђе них кри вич них де ла и про пи си-
ва ње вр ло стро гих ка зни ка да је у пи та њу та кав објект рад ње. Је дан од ар гу ме на та ко ји 
би ишао у при лог по ја ча ној кри вич но прав ној за шти ти је сте чи ње ни ца да је и по ред то га 
што је све то већ би ло пред ви ђе но као кри вич но де ло, та по ја ва у ствар но сти до би ла 
за бри ња ва ју ће раз ме ре. На рав но, осим овог по те за за ко но дав ца, из ве сни ре зул та ти се 
мо гу оче ки ва ти са мо он да ако по ли ти ка кри вич ног го ње ња бу де ефи ка сни ја.
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њи ма.10) Да нас је по ста ло вла да ју ће схва та ње да је јед на уни вер-
зал на, ин тер на ци о нал на на у ка кри вич ног пра ва ко ја се не за сни ва 
на на ци о нал ном кри вич ном за ко но дав ству нео п ход на и да је она у 
из ве сној ме ри по ста ла ре ал ност на ро чи то у ма те ри ји оп штег де-
ла кри вич ног пра ва. Ме ђу тим, ка да је реч о ин тер на ци о на ли за ци ји 
кри вич ног за ко но дав ства, ми шље ња су у стра ној те о ри ји по де ље-
на.11) Што се ста ња у Ср би ји ти че мо же се за па зи ти да је до ин тер-
на ци о на ли за ци је кри вич ног за ко но дав ства ви ше до шло под ути ца-
јем пре у зе тих оба ве за из од ре ђе них ме ђу на род них уго во ра, не го 
под ути ца јем на у ке кри вич ног пра ва. Та ква кон ста та ци ја у ве ћој 
ме ри ва жи за ње гов По себ ни не го Оп шти део. У том сми слу, Кри-
вич ни за ко ник Ср би је оби лу је кри вич ним де ли ма код ко јих је у не-
ко ли ко по след њих из ме на и до пу на кри ми нал на зо на про ши ре на12) 
или су уне те по је ди не но ве ин кри ми на ци је. Про цес гло ба ли за ци-
је, до ко јег до ла зи де лом због убр за ног про то ка ин фор ма ци ја, све 
ве ће фре квен ци је љу ди а де ли мич но деј ством мул ти на ци о нал них 
те ла и кор по ра ци ја,13) ути че на при хва та ње јед но о бра зног де фи ни-
са ња по је ди них кри вич них де ла, ка жња ва ње за иста и уно ше ње 
по је ди них но вих од ре да ба у на ци о нал но кри вич но за ко но дав ство. 
Због то га се по ста вља пи та ње да ли се но ве ин кри ми на ци је, иако 
им се мо гу упу ти ти из ве сне кри тич ке при мед бе, мо гу оце ни ти као 
да ље уса вр ша ва ње кри вич ног за ко но дав ства Ср би је или ин тер на-
ци о на ли за ци ја ни је у пот пу но сти би ла до бро вољ ни про цес, већ у 
од ре ђе ним мо мен ти ма по ли тич ка од лу ка, услов за при сту па ње од-
ре ђе ним ре ги о нал ним и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма.

Ин тен зи тет гло ба ли за ци је, схва ћен као „про гре сив но пре-
пли та ње људ ских за јед ни ца јед них са дру ги ма“14), по ве ћа вао се у 
це лом све ту. Гло ба ли за ци ја је до би ла но ву ди мен зи ју у по след њих 
20 го ди на. Отво ре не гра ни це до зво ља ва ју лак ше кре та ње љу ди и 

10) На ве де но пре ма: Hans Jo ac him Hirsch, „In ter na ti o na li si e rung des Stra frechts und Stra-
frechtswis sen schaft“, Ze itschrift für die ge sam te Stra frechtswis sen schaft, 116. Band, 2004 
Heft 4 p. 840.

11) Та ко, ве ћи на не мач ких те о ре ти ча ра кри вич ног пра ва про тив је је дин стве ног европ ског 
кри вич ног пра ва. Тај не га ти ван став се од но си са мо на по зи тив но кри вич но пра во, док 
се у по гле ду на у ке кри вич ног пра ва пре те жно за го ва ра од ре ђе на уни вер зал ност. Уп. 
ibid., 846-847.

12) Та ко нпр. код кри вич них де ла при ма ње и да ва ње ми та кри ми нал на зо на је про ши ре на и 
на под ми ћи ва ње стра них слу жбе них ли ца под ути ца јем ра ти фи ко ва них ме ђу на род них 
уго во ра (Кри вич но прав не Кон вен ци је о ко руп ци ји Са ве та Евро пе и Кон вен ци је за бор-
бу про тив ко руп ци је Ује ди ње них На ци ја).

13) Мichael Ca va di no, Ja mes Dig nan, „Pe nal Systems-a com pa ra ti ve ap pro ach“, Sa ge Pu bli ca ti-
ons Ins, Lon don, 2006, p. 3.

14) Ce li na No vak, „The in ter na ti o na li za tion of the Po lish cri mi nal law: how the Po lish cri mi nal 
law chan ged un der the in flu en ce of glo ba li za tion“, Cri me, Law and So cial Chan ge, Sprin ger 
Net her lands, 2013, p. 140.
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ка пи та ла, али до во де и до по ја ве но вих без бед но сних прет њи. Су-
прот ста вља ње тран сна ци о нал ном кри ми на ли те ту ни је ефи ка сно 
без ко ор ди ни ра не ак ци је ви ше зе ма ља. Тра ди ци о нал ни при ступ 
ме ђу на род ној прав ној по мо ћи у кри вич но прав ним ства ри ма  ни-
је ви ше до во љан. У сва ком слу ча ју, са по ра стом тран сна ци о нал-
ног кри ми на ли те та до ла зи до ин тен зив ни јег ра да чла но ва ме ђу-
на род не за јед ни це, ко ји се на прет ком гло ба ли за ци је до би ја но ве 
под сти ца је. У но вом окру же њу за ко но дав на ак тив ност се по ве ћа ва, 
усва ја ју се број ни ме ђу на род ни ин стру мен ти, ко ји под ра зу ме ва ју 
и про гре сив ну пу та њу пра ва Европ ске уни је. У слу ча ју кри вич-
ног ма те ри јал ног пра ва, по ја вљу ју се но ва по на ша ња ко ја тре ба 
ин кри ми ни са ти. Број ни су уго во ри ме ђу на род них и ре ги о нал них 
ор га ни за ци ја ко ји са др же од ред бе ко је се ти чу пру жа ња уза јам не 
прав не по мо ћи у кри вич ним ства ри ма као об ли ка ме ђу на род не са-
рад ње исто вре ме но зах те ва ју ћи и про пи си ва ње но вих кри вич них 
де ла.15) Ср би ја је, та ко ђе, у свом на ци о нал ном за ко но дав ству до-
не ла За кон о ме ђу на род ној прав ној по мо ћи у кри вич ним ства ри ма 
2009. го ди не.16)

Ме ђу тим, ка да се го во ри о про це су гло ба ли за ци је и ње го вом 
ути ца ју на са вре ме но кри вич но за ко но дав ство  у кри вич но прав ној 
и срод ној ли те ра ту ри  ве о ма је при су тан и кри тич ки при ступ. У 
гло ба ли за ци ји и нео ли бе рал ној тр жи шној по ли ти ци ко ја узро ку је 
не јед на кост и још ви ше про ду бљу је по сто је ћу не у рав но те же ност, 
ви ди се глав ни узрок про ду бље не дру штве но-еко ном ске кри зе ко ја 
убр за ва и чи ни још те жим по сто је ће кон флик те. У том кон тек сту 
кри вич но пра во пре ста је да бу де суп си ди јар ног ка рак те ра и вра ћа 
се то ме да бу де pri ma ra tio со ци јал не по ли ти ке, јед на вр ста илу-

15) По ме ну ће мо не ке од ва жни јих: Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив не до зво ље ног 
про ме та опој ним дро га ма и пси хо троп ним суп стан ца ма из 1988. го ди не (ви ди члан 
7); Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја о тран сна ци о нал ном ор га ни зо ва ном кри ми на лу 
(UN TOC) (члан 18); Кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја про тив ко руп ци је из 2003. го ди-
не (UN CAC) (члан 46); Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о пра њу нов ца, пре тре су, за пле ни и 
кон фи ска ци ји имо вин ске ко ри сти при ба вље не кри вич ним де лом (чл. 8-10); Кон вен ци-
ја Са ве та Евро пе о сај бер кри ми на лу; Кри вич но-прав на кон вен ци ја Са ве та Евро пе о 
ко руп ци ји (члан 26); Ин тер-аме рич ка кон вен ци ја про тив ко руп ци је (члан XIV); Кон-
вен ци ја ОЕЦД-а за бор бу про тив под ми ћи ва ња стра них зва нич ни ка у ме ђу на род ним 
по слов ним тран сак ци ја ма (члан 9); Европ ска кон вен ци ја о уза јам ној прав ној по мо ћи 
у кри вич ним ства ри ма из 1959. го ди не и ње на два До дат на про то ко ла из 1978. и 2001. 
го ди не; Про грам зе ма ља Kомонвелта за пру жа ње уза јам не прав не по мо ћи у кри вич ним 
ства ри ма из 1986. го ди не, са из ме на ма и до пу на ма из 1990, 1999. и 2010. го ди не; Ин-
тер-аме рич ка кон вен ци ја о пру жа њу уза јам не прав не по мо ћи у кри вич ним ства ри ма из 
1992. го ди не и Оп ци о ни про то кол из 1993. го ди не и др.

 По себ но су зна чај не ди рек ти ве и оквир не од лу ке Са ве та ЕУ (о об ра ди по да та ка о лич-
но сти и о сло бод ном кре та њу та квих по да та ка; о за шти ти жи вот не сре ди не; о бит ним 
обе леж ји ма кри вич них де ла у обла сти тр го ви не дро гом и ка зни за њу; о бор би про тив 
сек су ал не екс пло а та ци је де це и де чи је пор но гра фи је и др).

16) Сл. Гла сник РС, бр. 20/2009.
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зор не па на це је ко ја се хо ће су прот ста ви ти и по мо ћу ње ре ши ти 
са свим раз ли чи ти про бле ми.17) Осим на чел них при го во ра, у ра до-
ви ма по је ди них те о ре ти ча ра ука зу је се на број не опа сно сти ко је 
кри вич ном пра ву и чи та вом прав ном си сте му пре те од гло ба ли за-
ци је.18)

Тран сфор ма ци ја срп ског кри вич ног пра ва, под ути ца јем са-
вре ме не ин тер на ци о на ли за ци је, за по чи ње до но ше њем Кри вич ног 
за ко ни ка Ср би је.19) Ин тер на ци о на ли за ци ја, уства ри, да нас пре те-
жно под ра зу ме ва ду го тра јан и пер ма нен тан про цес им пле мен та ци-
је од го ва ра ју ћих од ре да ба ме ђу на род них уго во ра али и уса гла ша-
ва ње са прав ном те ко ви ном ЕУ.20) Ме ђу тим, у те о ри ји се ис ти че да 
про цес гло ба ли за ци је има до дат ну ван прав ну ди мен зи ју и до во ди 
до кул тур ног и дру штве ног ује ди ње ња по на ша ња ко је, за уз врат, ге-
не ри ше слич не вр сте по на ша ња у раз ли чи тим зе мља ма, по себ но у 
ве зи са на прет ком но вих тех но ло ги ја. Не ка од ових по на ша ња се 
на кнад но ква ли фи ку ју као кри вич на де ла. Не по сто ји уса гла ше но 
над на ци о нал но за ко но дав ство у овој обла сти, али је очи глед но да 
од ред бе усво је не у јед ном на ци о нал ном си сте му ути чу на дру ге 
си сте ме. Ускла ђи ва ње на ци о нал них кри вич но прав них си сте ма, у 
том сми слу, се од ви ја по дру гом осно ву, не на прет ход но на ве де-
ни на чин ка да се им пле мен ти ра ју од ред бе ме ђу на род них уго во ра, 
не го кроз спон та ну хо ри зон тал ну ди фу зи ју прав них нор ми по је ди-

17) Та ко Mоccia у свом ре фе ра ту на Кон фе рен ци ји ита ли јан ског Удру же ња про фе со ра кри-
вич ног пра ва по све ће ној те ми ”Кри вич но пра во у са вре ме ној ствар но сти: пер спек ти ве 
и ал тер на ти ве”. Уп. Ser gio Mоccia, „Vol to at tu a le del si ste ma pe na le“, Ri vi sta ita li a na di 
di rit to e pro ce du ra pe na le, Fasc. 3, 2013, p. 1093-1094.

18) Вид. Bernd Schüne mann, „Das Stra frecht im Ze ic hen der Glo ba li si e rung“, Golt dam mer‘s 
Ar chiv für Stra frecht 5,  2003,  p. 299-313. На ве де ни аутор као глав ну пре пре ку бу ду ћем 
гло бал ном кри вич ном пра ву ко је би ну жно мо ра ло да по ђе од од ре ђе них ком про ми са, 
ви ди по ли ти ку САД ко ја оства ру је сво је ин те ре се ко ри сте ћи про це се гло ба ли за ци је и 
од ре ђе не ме ђу на род не уго во ре. У ли те ра ту ри по сто је и ра ди кал ни ста во ви ко ји у гло-
ба ли за ци ји ви де са мо са вре ме ни ста ди јум ка пи та ли зма ко ји, осим бо га тим зе мља ма, не 
до но си ни ка кве пред но сти чо ве чан ству. Зо ло, на сто је ћи да за у зме став ко ји је из ме ђу 
екс трем не кри ти ке гло ба ли зма за ко ји се твр ди да за по сле ди цу има све не во ље овог 
све та и гло ба ли зма као иде о ло ги је, сма тра да се мо гу прав да ти од ре ђе не, пре све га, тех-
но ло шке про ме не ко је гло ба ли зам до но си али не и низ не га тив них по сле ди ца ко је ни су 
од раз спон та ног раз во ја већ су сми шље не и кон тро ли са не из од ре ђе них цен та ра мо-
ћи. Гло ба ли зам ко ји је, из ме ђу оста лог, тран сфор ми сао со ци јал ну у ре пре сив ну др жа ву 
(”Sta to pe na le”), мо рао би би ти осло бо ђен ла на ца  „ва шинг тон ског кон сен зу са“ ко ји је 
да нас им пе ри јал ни жиг не га ци је ле по те и ком плек сно сти све та, ис ти че он. Вид. Da ni lo 
Zo lo, Glo ba liz za zi o ne. Una map pa dei pro ble mi. Edi to ri La ter za, 2006, p. 135-138.

19) Сл. Гла сник  РС, бр. 85/2005, 88/2005 – ис пр. 107/2005 – ис пр. 72/2009, 111/2009, 
121/2012, 104/2013. и 108/2014.

20) Из ве сна фор ма ин тер на ци о на ли за ци је кри вич ног за ко но дав ства по сто ји још од по чет ка 
де вет на е стог ве ка. То ме је нај ви ше до при нео упо ред но-прав ни ме тод, као и ин тер на ци-
о на ли за ци ја на у ке кри вич ног пра ва ко ја је одав но при сут на.
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них прав них си сте ма.21) Овај про цес се обич но на зи ва мо дер ни за-
ци ја пра ва.22) Мо дер ни за ци ја и ин тер на ци о на ли за ци ја се у окви-
ру про це са гло ба ли за ци је мо гу до пу ња ва ти. Мо дер ни за ци ја ко ја 
под ра зу ме ва кри тич ки при ступ је чак по жељ на, док ин тер на ци о-
на ли за ци ја пу тем ме ђу на род них уго во ра, по себ но има ју ћи у ви ду 
не ке не га тив не по ја ве (не до вољ но по зна ва ње при ро де кри вич ног 
пра ва и ње го вих на че ла од стра не оних ко ји ства ра ју те уго во ре, 
не ус кла ђе ност два ве ли ка прав на си сте ма, не струч ни пре во ди, ди-
рект но пре у зи ма ње по је ди них од ре да ба и др) мо же да на не се пу-
но ште те ко хе рент но сти прав ног си сте ма. Због то га је све че шћа 
по ја ва да еле мен ти би ћа но вих кри вич них де ла ни су при ла го ђе ни 
до ма ћој тер ми но ло ги ји и оп штим ин сти ту ти ма, да са др же не ја сне 
и ши ро ке фор му ла ци је, да су у не скла ду са би ћи ма дру гих кри вич-
них де ла, што све ге не ри ше не ко ли ко про бле ма. Пр во, оп шти циљ 
хар мо ни за ци је је и уни фи ка ци ја по је ди них од ре да ба нпр. о те ро-
ри зму, па сто га лош ква ли тет за кон ских од ре да ба мо же да угро зи 
и ме ђу на род ну са рад њу, што је не по жељ но и у су прот но сти је са 
са мом свр хом ме ђу на род не ре гу ла ти ве. Да ље, оно што је ва жни је, 
ши ро ке и не пре ци зне фор му ла ци је мо гу до ве сти у пи та ње јед но 
од основ них на че ла кри вич ног пра ва nul lum cri men nul la po e na si-
ne le ge. Опа сно сти и не га тив не по сле ди це ин тер на ци о на ли за ци је 
кри вич ног за ко но дав ства схва ће не као уса гла ша ва ње са од ре ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма и дру гим ме ђу на род но прав ним ак ти ма 
мо гу у зна чај ној ме ри би ти из бег ну те или убла же не узи ма њем у 
об зир и ста во ва са вре ме не на у ке кри вич ног пра ва ко ја је већ у зна-
чај ној ме ри ин тер на ци о на ли зо ва на. Ме ђу тим, пре пре ка за то је сте 
та што ње ни ста во ви ни су оба ве зу ју ћи за на ци о нал ног за ко но дав-
ца, а пре у зе те оба ве зе из по твр ђе них ме ђу на род них уго во ра, или 
усло ви ко је по ста вља не ка асо ци ја ци ја др жа ва за при сту па ње тој 
асо ци ја ци ји, је су.

На кра ју овог де ла рас пра ве, мо же мо да за кљу чи мо да те жња 
Ср би је да по ста не пу но прав на чла ни ца Европ ске уни је под сти че 
че сте за ко но дав не ре фор ме. У про це су при дру жи ва ња тре ба ло би 
из бе ћи по тен ци јал на усло вља ва ња и си ту а ци је у ко ји ма се на ме-
ћу го то ва ре ше ња ко ја се мо ра ју при хва ти ти, ка да кри вич но пра во 
по ста је та лац по ли ти ке и ин стру мент у ру ка ма вла да ју ћих струк-
ту ра. Сва ка др жа ва тре ба да са чу ва ко хе рент ност свог прав ног си-
сте ма ко ји сле ди устав не прин ци пе те зе мље. Уоста лом, до во љан 
је и ле ти ми чан по глед на кри вич на за ко но дав ства зе ма ља чла ни ца 
Европ ске уни је па да се за кљу чи да у обла сти кри вич ног за ко но-

21) Wi li am Twi ning , Ge ne ral Ju ri spru den ce, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009, p. 250-251.

22) Ibi dem.
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дав ства Европ ска уни ја и не те жи не ком ви со ком сте пе ну хар мо ни-
за ци је, јер се та за ко но дав ства ме ђу соб но ве о ма раз ли ку ју. То ипак 
не зна чи да тре ба упор но ин си сти ра ти на по себ но сти и ори ги нал-
но сти на ци о нал ног прав ног си сте ма јер по себ ност са ма за се бе не 
пред ста вља не ку вред ност, већ кри вич но за ко но дав ство тре ба да 
пред ста вља ко хе рен тан си стем ко ји сле ди устав не прин ци пе, ува-
жа ва кул тур ну и прав ну тра ди ци ју зе мље и обез бе ђу је ефек ти ван и 
ефи ка сан рад др жав них ор га на.

Нај зад, мо же се при ме ти ти и то да ин тер на ци о на ли за ци ја и 
мо дер ни за ци ја че сто ни су пра ће не аде кват ним обра зло же њи ма за-
кон ских ре ше ња. Не спро во де се ни ка ква ис тра жи ва ња у по гле ду 
рас про стра ње но сти од ре ђе них не до зво ље них по на ша ња и њи хо-
ве штет но сти за по је дин ца и дру штво, а пот пу но се за не ма ру је и 
прин цип ко ји је, бар де кла ра тив но, оп ште при хва ћен а то је да кри-
вич но пра во пред ста вља ul ti ma ra tio. Иако би то мо гло да ство ри 
од ре ђе ну вр сту про бле ма у по гле ду по што ва ња ме ђу на род них до-
ку ме на та, не би би ло оправ да но да се ин кри ми ни са ње од ре ђе них 
по на ша ња ве зу је са мо за оба ве зе про и за шле из тих до ку ме на та. 
Уоста лом, у ме ђу на род ном пра ву по сто ји ин сти тут ста вља ња ре-
зер ви на по је ди не од ред бе ме ђу на род ног уго во ра ко ји се пот пи-
су је,23) а ко ји Ср би ја у по след њих пар де це ни ја уоп ште ни је ко ри-
сти ла.

2. ПРО БЛЕМ КРИ ВИЧ НО ПРАВНОГ 
ЕКС ПАН ЗИ О НИ ЗМА

Пр ва де це ни ја тре ћег ми ле ни ју ма у зна ку је број них не га-
тив них по ја ва ко је се ја вља ју у раз ли чи тим обла сти ма. Не га тив ни 
ефек ти гло ба ли за ци је, свет ска еко ном ска кри за, нео ли бе ра ли зам у 
еко но ми ји, ди ги та ли за ци ја и ком пју те ри за ци ја и дру ги об ли ци тех-
но ло шког на прет ка, те ро ри зам и страх од ње га, ет нич ки су ко би, 
со ци јал ни бунт гра ђа на мно гих зе ма ља, са мо су не ке од са вре ме-
них по ја ва ко је су зби ја ње кри ми на ли те та да нас чи не још сло же-
ни јим. Гло бал на еко но ми ја по ка зу је и сво ју там ну стра ну ко ја се, 
из ме ђу оста лог, ис по ља ва у тр жи шту дро ге, тр го ви ни љу ди ма и 
оруж јем, као и у фи нан си ра њу зло чи на про тив чо веч но сти. Уоча ва 
се и ја сна ве за из ме ђу гло ба ли за ци је зе ма ља бла го ста ња се вер не 
хе мис фе ре са ору жа ним су ко би ма ко ји се во де у зе мља ма тре ћег 
све та.24) Из тих раз ло га, по тре ба за кри вич но прав ном ре пре си јом 

23) Беч ка кон вен ци ја о уго вор ном пра ву, Слу жбе ни лист СФРЈ, Ме ђу на род ни уго во ри и 
дру ги спо ра зу ми, бр. 30/72 (члан 2, став 1д).

24) H.-J. Al brecht, Na tur lic he Res so ur cen, Oko no mie und Ge walt, Ze itschrift fur In ter nar na ti o-
na le po li tik und Ge sellschaft, 3/2007, p. 153.
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ис пли ва ва на по вр ши ну. Али је по треб но на ћи ме ру из ме ђу ну жне 
ре пре си је и ле ги тим но сти и гра ни ца кри вич но прав не за шти те.

Мо гу ће је уочи ти ви ше кон цеп циј ски раз ли чи тих при сту па 
у ко ри шће њу кри вич но прав не ре пре си је у окви ру ма те ри јал ног 
кри вич ног пра ва. Овом при ли ком не ће мо се ба ви ти пи та њи ма або-
ли ци о ни зма, од но сно уки да њем кри вич ног пра ва јер не са мо да 
је та иде ја да нас још ви ше уда ље на од свог ма кар и де ли мич ног 
оства ре ња, не го је и те шко на ћи ар гу мен те за ње ну на чел ну при-
хва тљи вост. Иако або ли ци о ни зам че сто ну ди оправ да ну кри ти ку 
кри вич ног пра ва и кри вич ног пра во су ђа, он не да је пра ве од го во-
ре у по гле ду то га шта би за ме ни ло кри вич но пра во и ка жња ва ње. 
Ко ли ко год або ли ци о ни зам био не при хва тљив, кри вич но прав ни 
екс пан зи о ни зам као ње гов ан ти под ко ји је по стао ја сно пре по зна-
тљив тренд у са вре ме ном кри вич ном за ко но дав ству, мо гао би да 
на не се и ви ше ште те кри вич ном пра ву од ње го вог уки да ња. Ма-
да то на пр ви по глед из гле да па ра док сал но, ве о ма ло ше кри вич но 
пра во опа сни је је од ни ка квог кри вич ног пра ва. Ме ђу тим, ши ре ње 
и за о штра ва ње кри вич но прав не ре пре си је је, и по ред оштрог про-
ти вље ња на у ке, по ста ло ствар ност у мно гим зе мља ма. Оно што 
се уоча ва већ ду же вре ме, али на шта се углав ном гле да ло као на 
екс цес за ко но дав ца и то пре све га у обла сти лак ших кри вич них де-
ла,25) по ста ло је у пр вој де це ни ји XXI ве ка основ на ка рак те ри сти ка 
са вре ме ног кри вич ног пра ва. Ра ди се о ори јен та ци ји ко ја све ви ше 
по ста је за о кру жен кри ми нал но-по ли тич ки кон цепт ко ји се си сте-
мат ски оства ру је у са вре ме ном кри вич ном за ко но дав ству. По што 
му је основ на ка рак те ри сти ка и де ви за „што ви ше кри вич ног пра-
ва“, оправ да но је на зва ти га кри вич но прав ним екс пан зи о ни змом.26) 
Ње му је ла ко под ле гао и за ко но да вац у Ср би ји ко ји, из гле да, има 
и не ке сво је по себ не скло но сти ка ње му. Не ква ли тет не од ред бе у 
тех нич ком и су штин ском сми слу, че сте из ме не и не про ми шље на 
ре ше ња од ли ку ју срп ски кри вич но прав ни екс пан зи о ни зам. Прав-
ни си стем, у јед ном свом ве о ма ва жном сег мен ту (не ула зе ћи у 
оце ну ста ња у дру гим де ло ви ма прав ног си сте ма), по стао је не-
си гу ран и не ста би лан те рен по го дан за по ја ву но вих кон фли ка та 
и про бле ма. Уме сто да слу жи ста би ли зо ва њу дру штве них, по ли-
тич ких и дру гих при ли ка у дру штву, сам ге не ри ше не ста бил ност. 
Та ква сли ка по ста је ком плет на и при лич но упе ча тљи ва ка да се има 
у ви ду не са мо кри вич но ма те ри јал но, не го и кри вич но про це сно 

25) У том сми слу се обич но го во ри ло о „over cri mi na li za tion“, од но сно о хи пе рин кри ми-
на ли за ци ји ко ја је до ве ла до хи пер тро фи је кри вич ног пра ва. Ви ди: Ђор ђе Иг ња то вић, 
„Кри ми но ло ги ја“, два на е сто из да ње, Бе о град, 2015, стр. 153.

26) Зoран 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: Ста ње 
кри ми на ли те та у Ср би ји и прав на сред ства ре а го ва ња, IV део, Бе о град, Би бли о те ка 
Cri men (при ре дио Ђ. Иг ња то вић), 2010, стр. 32-48.
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и кри вич но из вр шно пра во, као и област ор га ни за ци је пра во су ђа у 
кри вич но прав ној обла сти.

Ва ри јан та нео кла си ци зма, ко ја је у по след ње вре ме по ста-
ла до ми нант на пре све га у САД, ста вља ју ћи на гла сак на стро го и 
сра змер но ка жња ва ње („just de serts“) до ве ла је и до из ра зи тог по ве-
ћа ња сте пе на ре пре сив но сти кри вич ног пра ва и кри вич ног пра во-
су ђа у це ли ни. По ве ћа ње сте пе на ре пре сив но сти кри вич ног пра ва 
да нас је при сут но у мно гим зе мља ма. Го во ри се о ери ка зне ног 
екс це са у ко ју су мно ге зе мље за ко ра чи ле. То се, без сум ње, од но си 
и на Ср би ју, на ро чи то по сле усва ја ња За ко на о из ме на ма и до пу на-
ма Кри вич ног за ко ни ка из сеп тем бра 2009. го ди не.27) Та кво ста ње, 
по го то во у Ср би ји, не мо же се об ја сни ти са мо на пу шта њем иде је 
о ре со ци ја ли за ци ји, ни ти на пу шта ње те ори јен та ци је ну жно во ди 
стро гом ка жња ва њу и че стом ко ри шће њу ка зне ли ше ња сло бо де.28) 
До ове ори јен та ци је до шло је због про ме на у сфе ри дру штве них, 
еко ном ских и по ли тич ких од но са у са вре ме ном све ту, од ко јих је 
не ке те шко и уочи ти и до ве сти их у ве зу са ра ди кал ним за о кре-
том кри вич ног пра ва и кри вич ног пра во су ђа ка јед ном из ра зи то 
ре пре сив ном и пу ни тив ном си сте му.29) То ну жно во ди пре и спи ти-
ва њу мо гу ћих стра те ги ја кри вич но прав ног ре а го ва ња у усло ви ма 
ње го ве екс пан зи је и огра ни че них пра во суд них и дру гих ре сур са. 
Мо же би ти спор но да ли екс пан зи ју кри вич ног пра ва уоп ште на-
зва ти стра те ги јом (јер она да ље сла би кри вич но прав ни си стем), 
или до ње до ла зи због не мо ћи дру штва да озбиљ ни је ре ша ва не ке 
дру штве не, еко ном ске и по ли тич ке про бле ме. Тим фак то ри ма тре-
ба до да ти и низ дру гих сла бо сти ка рак те ри стич них за ста ње у Ср-
би ји. У Ср би ји, чи ни се, до дат но по сто ји скло ност ка пре у зи ма њу 

27) Од зе ма ља на ста лих на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је тај при ступ ни је ја сно пре по-
зна тљив са мо у два кри вич на за ко но дав ства: цр но гор ском и сло ве нач ком. Док се и у 
За ко ну о из ме на ма и до пу на ма КЗ Цр не Го ре из апри ла 2010. го ди не, као и у но вом сло-
ве нач ком КЗ из де цем бра 2008. го ди не за па жа ју не ке но ве ин кри ми на ци је, па и ши ре ње 
кри ми нал не зо не код не ких од ра ни је по зна тих ин кри ми на ци ја, што се мо же при пи са ти 
ути ца ју ста ња у Евро пи (ка ко на ни воу ЕУ, та ко и кри вич ног за ко но дав ства по је ди них 
европ ских зе ма ља ко је су под ле гле кри вич но прав ном екс пан зи о ни зму), не би се мо гло 
твр ди ти да је то био основ ни при ступ у из ра ди ова два кри вич на за ко но дав ства. Пре 
све га, то се мо же ви де ти из то га што про пи са не ка зне ни су по о штра ва не, као и из то га 
што се код не ких, са аспек та прак се зна чај них ин кри ми на ци ја, од у ста ло од пре ши ро ких 
ре ше ња ко ја су углав ном пред ста вља ла ана хро ни зме на сле ђе не од не ких ра ни јих ју го-
сло вен ских спе ци фич но сти.

28) У скан ди нав ским зе мља ма, по сле на пу шта ња ори јен та ци је на ре со ци ја ли за ци ју, ни је 
до шло до по ве ћа ног сте пе на ре пре сив но сти кри вич ног за ко но дав ства и кри вич ног пра-
во су ђа у це ли ни ко ји је при су тан у мно гим дру гим зе мља ма. Оне да нас у том по гле ду 
пред ста вља ју из у зе так у по зи тив ном сми слу. Ви ди:  Jоhn Pratt, Scan di na vian Ex cep ti o na-
lism in an Era of Pe nal Ex cess, Bri tish Jo ur nal of Cri mi no logy, 2008, p. 119–137.

29) О то ме ви ди: Da vid Gar land, „Kul tur der Kon trol le“, Ver brec hen sbe kamp fung und so zi a le 
Ord nung in der Ge gen wart, Frank furt/New York, 2008 (The Cul tu re of Con trol: Cri me and 
So cial Or der in Con tem po rary Со ци етy, 2001).
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упра во оних ре ше ња и ори јен та ци ја из стра них прав них си сте ма 
ко ја су упра во са аспек та ле ги тим но сти вр ло сум њи ва и ко ја су, 
иако за го ва ра на од стра не по ли ти ча ра по је ди них зе ма ља (а у не-
ким за ко но дав стви ма и усво је на) од стра не те о ри је же сто ко кри-
ти ко ва на. Да ље, спе ци фич ност је и не ква ли те тан рад на при пре ми 
за кон ских на цр та у обла сти кри вич ног за ко но дав ства (ве ро ват но и 
у дру гим обла сти ма, јер се не ви ди раз лог за што би ста ње у њи ма 
бо ље). За кон о из ме на ма и до пу на ма КЗ из 2009. го ди не оби лу је 
ома шка ма у ле ги сла тив но тех нич ком сми слу, као и ло шим ре ше њи-
ма у су штин ском сми слу. Иако пред мет овог ра да ни је ана ли за и 
оце на кри вич ног про це сног и кри вич ног из вр шног пра ва, мо ра се 
кон ста то ва ти оно што је уоч љи во и на пр ви по глед, а то је да је и у 
овим срод ним обла сти ма за ко но да вац био до сле дан у свом ло шем 
ра ду. Док је оно што се де ша ва у обла сти кри вич ног про це сног 
пра ва ку ри о зи тет у не га тив ном сми слу у свет ским раз ме ра ма и да 
је осно ва за сум њу да се ра ди о не че му ви ше од ло шег ра да и ама-
те ри зма, и област из вр ше ња кри вич них санк ци ја оби лу је ло шим 
ре ше њи ма на нор ма тив ном пла ну и про бле ми ма у прак си из вр ше-
ња кри вич них санк ци ја, на ро чи то ка зне за тво ра.30)

Ста ње у уста но ва ма за из вр ше ње ка зне за тво ра се стал но по-
гор ша ва,31) че му је до брим де лом до при не ло и во ђе ње по ли ти ке 
кри вич но прав ног екс пан зи о ни зма јер је по след њих го ди на до ве ло 
до из ра зи тог по ве ћа ња сто пе осу ђе них ли ца. Ре фор му кри вич ног 
за ко но дав ства у европ ским зе мља ма у по след њој де це ни ји ка рак-
те ри ше про пи си ва ње ве ли ког бро ја но вих кри вич них де ла, од сту-
па ње од не ких основ них на че ла кри вич ног пра ва ко ја ду го вре ме на 
ни су до во ђе на у пи та ње и ко ри шће ње кри вич ног пра ва као so la 

30) О не ким од ових про бле ма вид. Ђор ђе Иг ња то вић, „Пра во из вр ше ња кри вич них санк ци-
ја“, че твр то из да ње, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2010, стр. 210–214.

31) Је дан од ин ди ка то ра за то је сте и не за ин те ре со ва ност др жа вља на Ср би је ко ји ка зну из-
др жа ва ју у европ ским зе мља ма да ка зну из др жа ва ју у Ср би ји, што је ина че омо гу ће но 
ра ти фи ка ци јом Европ ске кон вен ци је о тран сфе ру осу ђе них ли ца. Са мо про цен ту ал но 
ве о ма ма ли број осу ђе них др жа вља на Ср би је ко ји ка зну из др жа ва ју у ино стран ству из 
спе ци фич них раз ло га су се опре де ли ли за из др жа ва ње ка зне у Ср би ји. Иако се не ра ди о 
из вр ше њу стра не кри вич не пре су де као ин сти ту ту ме ђу на род не прав не са рад ње, у овом 
кон тек сту тре ба спо ме ну ти и слу чај осу ђе ног ли ца при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти 
ко ји је са Ко со ва и Ме то хи је (на осно ву спо ра зу ма СР Ју го сла ви је и УН МИК-а) 2004. 
го ди не пре ме штен из уста но ве за из др жа ва ње ка зне за тво ра на КиМ у Срем ску Ми тро-
ви цу, а по том у Ниш. На и ме, пре ма из ја ви ње го вог адво ка та да тој ме ди ји ма, осу ђе ни И. 
Н. штрај ку је гла ђу јер му је Упра ва за из вр ше ње кри вич них санк ци ја од би ла мол бу да 
по но во бу де вра ћен на КиМ и та мо из др жи оста так ка зне где су над ле жне ин сти ту ци је 
ис ка за ле спрем ност да га при ме на траг, а ме ђу раз ло зи ма, из ме ђу оста лог, на во ди и то 
„да се ста ње на Ко со ву про ме ни ло, па је и ста ње у за тво ри ма мно го бо ље“. Вид. на пис 
„Срп ски осу ђе ник тра жи да бу де пре ба чен у за твор на Ко со ву!“, Пресс, 8.10.2010, стр. 
11. Иако се ра ди о јед ном слу ча ју, а и из вор је днев на штам па, ипак то мо же би ти по вод 
ко ји би, ако се има ју у ви ду и чи ње ни це утвр ђе не и од стра не не ких др жав них ор га на 
(нпр. Из ве штај За штит ни ка гра ђа на за 2009. го ди ну – ви ди: До да так II у Ђор ђе Иг ња то-
вић, op. cit., стр. 222 ) мо рао да бу де раз лог за озбиљ ну за бри ну тост.
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или pri ma ra tio, а не ul ti ma или ex tre ma ra tio. Исто вре ме но је до-
шло и до про до ра нео д ре ђе них нор ми у кри вич но за ко но дав ство. 
Но ва кри вич на де ла по пра ви лу ни су кри вич на де ла по вре де, то су 
кри вич на де ла чи ја је по сле ди ца угро жа ва ње (у не ким слу ча је ви-
ма са мо ап стракт на опа сност), или се ра ди о де лат но сним кри вич-
ним де ли ма ко ја у свом за кон ском опи су не са др же по сле ди цу, а 
све че шће се и по је ди не при прем не рад ње (по не кад вр ло уда ље не) 
про гла ша ва ју кри вич ним де ли ма.32) Њи ма се по пра ви лу на сто је да 
за шти те не ка оп шта до бра (ко ја су че сто сум њи ва упра во са аспек-
та да ли су за и ста оп шта), а не нај ва жни ја до бра чо ве ка, по је дин ца. 
Те но ве ин кри ми на ци је се ја вља 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 и по сто је ћих ин кри ми на ци ја: ор га ни зо ва ни кри ми на ли-
тет, ко руп ци ја, те ро ри зам, ме ђу на род на кри вич на де ла и сл. Ва жну 
уло гу у екс пан зи ји кри вич ног пра ва има ју и ме ђу на род не кон вен-
ци је. Њи ма се ола ко пред ви ђа оба ве за про пи си ва ња број них кри-
вич них де ла од стра не др жа ва ко је их при хва те. Све су че шће кон-
вен ци је ко је пред ви ђа ју оба ве зу др жа ва да ин кри ми ни шу од ре ђе на 
по на ша ња. При то ме, осим ши ре ња кри вич ног пра ва, не мо же се 
уочи ти ни шта за јед нич ко и кон зи стент но у ра зним кон вен ци ја ма у 
том по гле ду, тј. не по ла зи се (пи та ње је да ли је то уоп ште мо гу ће 
с об зи ром на на чин на ста ја ња и при ро ду ме ђу на род них уго во ра) 
од од ре ђе не кри ми нал но-по ли тич ке кон цеп ци је. И по ред не сум-
њи вог по зи тив ног до при но са, на ро чи то од ре ђе них ме ђу на род них 
уго во ра кри вич ном пра ву, из гле да да је да нас по треб но са опре зом 
и ре зер ва ма при сту па ти ра ти фи ка ци ји кон вен ци ја ко је са др же оба-
ве зу пред ви ђа ња кри вич них де ла. Тре ба ло би да зе мље у ве зи са 
тим у ве ћој ме ри ко ри сте са свим ле ги ти ман ин сти тут ме ђу на род-
ног пра ва, а то је ста вља ње ре зер ви на од ред бе ко ји ма се пред ви ђа 
оба ве за про пи си ва ња од ре ђе них кри вич них де ла или ме ра ко је су 
у су прот но сти са до ма ћим кри вич ним за ко но дав ством или оп штим 
на че ли ма кри вич ног пра ва.33)

32) На те и дру ге не га тив не по ја ве ука зи ва но је у на у ци кри вич ног пра ва. По себ ну па жњу, у 
ви ше ра до ва, за слу жу ју упо зо ре ња W. Has se me ra. Уп. W. Has se mer, „Fre i he i tlic hes Stra-
frecht”, 2001, Ber lin, 224–225.

33) То, уоста лом, мно ге зе мље и чи не. Као при мер ко ји је ауто ру овог ра да по знат јер је уче-
ство вао у ње го вој при пре ми, мо же се на ве сти цр но гор ски За кон о по твр ђи ва њу Кон вен-
ци је о ра чу нар ском кри ми на лу ко ји је до нет ок то бра 2009. го ди не. Цр на Го ра је ста ви ла 
ви ше ре зер ви на ову Кон вен ци ју (са чи ње ну у Бу дим пе шти 23. но вем бра 2001. го ди не). 
У чл. 3 до 5. На ве де ног За ко на ста вље не су ре зер ве у по гле ду пред ви ђа ња кри вич них 
де ла ве за них за де чи ју пор но гра фи ју, као и у ве зи са оба ве зом при ку пља ња и сни ма ња 
по да та ка ко ји се од но се на про мет од ре ђе ног ко му ни ци ра ња на ње ној те ри то ри ји пре ко 
ра чу на ра. Из ме ђу оста лог, ре че но је да Цр на Го ра не ће сма тра ти кри вич ним де лом др-
жа ње ма те ри ја ла пор но граф ског ка рак те ра у слу ча ју да је ли це ко је се при ка зу је на тим 
ма те ри ја ли ма на вр ши ло че тр на ест го ди на и да ло свој при ста нак (Кон вен ци ја као ста ро-
сну гра ни цу за де чи ју пор но гра фи ју по ста вља осам на ест го ди на). Ова ква ре зер ва се за-
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Да ли је кри вич но пра во ко је се за сни ва на прин ци пи ма ко ји 
ра ни је ни су до во ђе ни у пи та ње (осим у то та ли тар ним ре жи ми ма) 
уоп ште спо соб но да оства ри оне зах те ве ко ји му се да нас по ста-
вља ју? Ако ни је, да ли је због то га по треб но од у ста ти од оно га што 
је до са да, бар у те о ри ји, ва жи ло за не спор не стан дар де при ли ком 
об ли ко ва ња кри вич но прав не за шти те? Да ли због то га што по ли ти-
ча ри и део јав но сти од кри вич ног пра ва оче ку ју да ре ши од ре ђе не 
про бле ме, тре ба на пу сти ти мо дел кри вич ног пра ва ка квом се до-
не дав но у Евро пи те жи ло? Да ли тре ба од у ста ти или ре ла ти ви зо-
ва ти оно на че му се кри вич но пра во већ ве ко ви ма те ме љи, а то је, 
из ме ђу оста лог, и на че ло за ко ни то сти?34) За па жа ју се и на сто ја ња 
да се про на ђу ком про ми сна ре ше ња у сми слу при хва та ња из ве сног 
ши ре ња гра ни ца кри вич ног пра ва, али под од ре ђе ним усло ви ма и 
уз ис пу ња ва ње кри те ри ју ма ле ги тим но сти и очу ва ња прин ци па 
прав не др жа ве.35)

Ва жно је на овом ме сту ис та ћи да је за ко но да вац из ме на ма 
и до пу на ма из 2012. го ди не до не кле про ме нио при ступ ко ји је до-
шао до из ра жа ја 2009. го ди не и ко ји је на и шао на сна жан от пор у 
кри вич но прав ној те о ри ји. За кон о из ме на ма и до пу на ма КЗ ко ји 
је сту пио на сна гу 1.1.2013. ипак до но си из ве сна убла жа ва ња јед-
ног твр дог и оштрог кур са за ко но дав ца, а осим то га се на из ве стан 

сни ва на чи ње ни ци да је у цр но гор ском кри вич ном пра ву за ин кри ми ни са ње сек су ал них 
од но са са де цом као ста ро сна гра ни ца утвр ђе но че тр на ест го ди на. У слу ча ју да ре зер ва 
ни је ста вље на, пред ви ђа ње та квог кри вич ног де ла би зах те ва ло да се та ста ро сна гра ни-
ца по диг не на осам на ест го ди на, јер би би ло пот пу но не при хва тљи во да се кри вич ним 
де лом не сма тра сек су ал ни од нос са ли цем ко је је на вр ши ло че тр на ест го ди на (а ни је на-
вр ши ло осам на ест го ди на), а да др жа ње фо то гра фи ја ко је су том при ли ком на пра вље не 
уз при ста нак парт не ра пред ста вља кри вич но де ло. Што се ти че оба ве зе при ку пља ња и 
сни ма ња по да та ка о ра чу нар ском са о бра ћа ју, у ре зер ви се по ста вља ју усло ви да то мо же 
би ти са мо на осно ву од лу ке над ле жног цр но гор ског су да ако је то нео п ход но за во ђе ње 
кри вич ног по ступ ка или из раз ло га без бед но сти Цр не Го ре. Не са мо Цр на Го ра, већ и 
дру ге зе мље ста ви ле су ве ћи број ре зер ви на ову кон вен ци ју. Ср би ја при ли ком ње не ра-
ти фи ка ци је ни је ста ви ла ни ка кве ре зер ве.

34) И у Ср би ји су се по ја ви ла та ква раз ми шља ња и то у при лич но екс трем ној фор ми. Има-
ју ћи у ви ду не ке ис по ље не скло но сти ак ту ел них по ли ти ча ра на пла ну кри вич ног пра ва, 
не би пред ста вља ло ве ли ко из не на ђе ње ни њи хо во оства ре ње у кри вич ном за ко но дав-
ству. За то тре ба по др жа ти ар гу мен то ва ну кри ти ку и су прот ста вља ње та квим раз ми шља-
њи ма. О опа сно сти ма ко је кри вич ном пра ву, па и дру штву у це ли ни, у том по гле ду 
пре те, ви ди: Ми лан Шку лић, „На че ло за ко ни то сти у кри вич ном пра ву“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет, Бе о град, бр. 1/2010, стр. 66–107.

35) У том сми слу Зи бер кри тич ки ана ли зи ра ју ћи ре ше ња у не мач ком На цр ту за ко на о кри-
вич ном го ње њу за при пре ма ње те шких кри вич них де ла на си ља ко ја угро жа ва ју др жа ву 
(На црт се у ства ри од но си на при пре ма ње те ро ри стич ких ака та) за кљу чу је да иако је ка-
жња ва ње за при прем не рад ње тих де ла у на че лу при хва тљи во, На црт су ви ше про ши ру је 
ка жњи вост и иде пре да ле ко у пред зо ну угро жа ва ња за шти ће ног до бра. За то упо зо ра ва 
да је нео п ход но да за ко но да вац пре усва ја ња из вр ши од ре ђе на пре ци зи ра ња и су жа-
ва ња, а у слу ча ју да до то га не до ђе пред ла же да се од стра не те о ри је и суд ске прак се 
усво ји ту ма че ње ко је би за ре зул тат има ло огра ни че ња ко ја пред ла же. Упо ре ди: Ur lich 
Si e ber, „Le gi ti ma tion und Gren zen von Ge fa hr dung sde lik ten im Vor feld von ter ro ri stischer 
Ge walt“, Ne u e Ze itschrift fur Stra frecht, Beck Ver lag, München,7/2009, p. 363–364.
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на чин дис тан ци ра од из ме на из 2009. го ди не ис пра вља ју ћи не ке 
ома шке та да учи ње не. Ма да је два при мет на, та убла жа ва ња ипак 
има ју ве ли ки зна чај јер мо жда ука зу ју на то да је за ко но да вац, или 
пак они ко ји пред ла жу из ме не кри вич ног за ко но дав ства, од у стао 
од да љег ја ча ња и ши ре ња кри вич но прав не ре пре си је. Из ме не и 
до пу не КЗ ко је су пред на ма по ка за ће да ли је то би ла са мо јед на 
епи зод на осци ла ци ја, или је реч о трај ни јој ори јен та ци ји.36)

3. НО ВА РЕ ШЕ ЊА  
У НА ЦР ТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 

И ДО ПУ НАМА КРИВИЧНОГ 
ЗАКО НИ КА СР БИ ЈЕ

Пред сто је ћа ре фор ма кри вич ног за ко но дав ства у Ср би ји на-
ме ће пи та ње у ко јој ме ри је ну жно ува жа ва ти тен ден ци је у са вре-
ме ној на у ци кри вич ног пра ва, од но сно у ко јој ме ри уоп ште ста во-
ви на у ке кри вич ног пра ва тре ба да ути чу на ту ре фор му. Ути цај 
на у ке кри вич ног пра ва на об ли ко ва ње кри вич ног за ко но дав ства 
мо же би ти ди рек тан и ин ди рек тан. Ди рек тан ути цај по сто ји он да 
кад по је ди ни те о ре ти ча ри кри вич ног пра ва не по сред но уче ству ју 
у при пре ми за кон ских про је ка та при че му, ра зу мљи во, те же то ме 
да до ђу до из ра жа ја ста во ви и до стиг ну ћа на у ке кри вич ног пра-
ва. Ни шта ма њи ути цај на кре и ра ње кри вич ног за ко но дав ства ни-
је ни онај ко ји на у ка кри вич ног пра ва оства ру је по сред но. До бар 
за ко но да вац не би смео да иг но ри ше ста во ве на у ке, по го то во ако 
је она је дин стве на  у по гле ду од ре ђе ног пи та ња, те их мо ра узи ма-
ти у об зир при ли ком до но ше ња кри вич ног за ко но дав ства. То ипак 
не зна чи да док три на мо же и тре ба да ре ша ва сва пи та ња при ли-
ком до но ше ња кри вич ног за ко но дав ства. За ко ни, па и кри вич ни, 
се усва ја ју у де мо крат ској про це ду ри у ко јој се мо ра ју по што ва ти 
и узи ма ти у об зир ин те ре си ко ји су при зна ти као ле ги тим ни у јед-
ном дру штву.37)

36) Зо ран Сто ја но вић, „Кри вич но прав ни ин стру мен ти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет 
и пред сто је ће из ме не у Кри вич ном за ко ни ку“, у: Оп ту же ње и дру ги кри вич но прав ни ин-
стру мен ти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну 
те о ри ју и прак су, Зла ти бор, 2014. го ди на, стр. 26.

37) Зо ран Сто ја но вић, „Тен ден ци је у са вре ме ној на у ци кри вич ног пра ва и не ка пи та ња на-
шег ма те ри јал ног кри вич ног за ко но дав ства“, у: Но ве тен ден ци је у са вре ме ној на у ци 
кри вич ног пра ва и на ше кри вич но за ко но дав ство, Удру же ње за кри вич но пра во и кри-
ми но ло ги ју Ср би је и Цр не Го ре, Зла ти бор/Бе о град, 2005, стр. 12.
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Кри вич но за ко но дав ство Ср би је спа да у ред са вре ме них кри-
вич них за ко но дав ста ва ко је пру жа до вољ но мо гућ но сти за ефи ка-
сно су зби ја ње кри ми на ли те та. Основ ни раз лог за да љу ре фор му 
ни је то што оно не рас по ла же аде кват ним сред стви ма за су зби ја ње 
кри ми на ли те та, већ по тре ба уса гла ша ва ња са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма. По ред кон вен ци ја, ре ги о нал них и ме ђу на род них, од по-
себ ног зна ча ја су ди рек ти ве ЕУ и оквир не од лу ке Са ве та ЕУ. За 
Ср би ју као др жа ву ко ја на сто ји да што пре по ста не пу но прав ни 
члан Европ ске Уни је од из у зет не је ва жно сти да пра ти ак тив но сти 
ЕУ и ње них чла ни ца на под руч ју су зби ја ња кри ми на ли те та.

Ва жно је ис та ћи да не са мо у Ср би ји не го и у дру гим европ-
ским зе мља ма при ме ћу је мо, по след њих де це ни ја, ка да су пи та њу 
из ме не кри вич них за ко на ди на ми ку  ко ја ра ни је ни је би ла свој стве-
на.38) Кри вич но пра во ни је ви ше та ко ста бил на гра на пра ва. Углав-
ном се при бе га ва че шћим, пар ци јал ним из ме на ма ко је су срод не. У 
на ред ном пе ри о ду, има ју ћи у ви ду, при ступ не пре го во ре Ср би је за 
по гла вља 23 и 24, усле ди ће но ве из ме не и до пу не кри вич ног ма те-
ри јал ног за ко но дав ства.

Упра во због те ди на мич не фа зе мо гу се чу ти раз ли чи те ре-
ак ци је. Нај че шће при мед бе се од но се на пар ци јал но ре ша ва ње по-
је ди них, у том мо мен ту кључ них про бле ма и пре и спи ти ва ње са мо 
по је ди них од ре да ба уме сто, ка ко се то ис ти че, јед не те мељ не ана-
ли зе и пре тре са ња свих од ре да ба Кри вич ног за ко ни ка. Ме ђу тим, 
има ју ћи у ви ду да оп се жне из ме не ни су ви ше прак са ни у дру гим 
европ ским зе мља ма, као и да од нос ко ји по сто ји у Ср би ји пре ма 
кри вич ном за ко но дав ству ни је та кав да обез бе ђу је је дан ра ци о-
на лан при ступ пре ма ре фор ми, већ на про тив за исту је по треб на 
ре ла тив но ста бил на дру штве на, по ли тич ка и еко ном ска си ту а ци ја, 
кон цеп ци ја пар ци јал них из ме на усме ре них на од ре ђе не обла сти и 
пи та ња има од ре ђе не пред но сти.

Не дав но је за по че ла јав на рас пра ва о На цр ту За ко на о из ме-
на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка.39) Овом при ли ком освр ну-
ће мо се са мо но ве тен ден ци је пре ма На цр ту За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка у Оп штем де лу.

Иако се 18 чла но ва На цр та за ко на од но си на Оп шти део Кри-
вич ног за ко ни ка, у овом члан ку би ће ука за но на нај ва жни је из ме не 
и до пу не, тј. на оне ко ји ма се су штин ски ме ња ју по сто је ћа ре ше ња, 

38) Зо ран Сто ја но вић, „Но ва ре ше ња у кри вич ном за ко но дав ству Ср би је, њи хо ва при ме на и 
бу ду ћа ре фор ма“, у: Но ва ре ше ња у кри вич ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је и њи хо-
ва прак тич на при ме на, Срп ско удру же ње за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Бе о град, 
2013, стр. 11.

39) Ви ди: www.mprav de.gov.rs/sek ci ja/53/rad ne-ver zi je-pro pi sa.php, у да љем тек сту На црт.
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док су оста ле ин тер вен ци је у Оп штем де лу Кри вич ног за ко ни ка 
углав ном по сле ди ца то га да је због тих из ме на и до пу на нео п ход но 
ме ња ти и не ке дру ге од ред бе (нпр. од ред бе о сти ца ју).

У ана ли зи ко ја сле ди би ће ви ше ре чи о од ред ба ма На цр та 
ко је се од но се на област Oпш тег де ла КЗ–а и то на: де ло ма лог зна-
ча ја, си стем ка зни (ка зна до жи вот ног за тво ра, ка зна кућ ног за тво ра 
и нов ча на ка зна) и услов ни от пуст.

По сто ји јед но ду шан став на ше на уч но-струч не јав но сти по 
ко ме за ко но да вац 2009. го ди не ни је ис прав но про це нио сми сао 
ин сти ту та де ла ма лог зна ча ја. Ње го вим уво ђе њем у кри вич но за-
ко но дав ство тре ба ло је да бу де ре шен про блем ба га тел ног кри ми-
на ли те та.40) Да кле, ње гов циљ је да бу де фил тер за ба га тел ни кри-
ми на ли тет. Он пред ста вља на ста вак ин сти ту та не знат не дру штве не 
опа сно сти ко ји се не ка да ши ро ко при ме њи вао због од су ства прин-
ци па опор ту ни те та кри вич ног го ње ња. Да нас, се по ста вља пи та ње 
да ли је нео п ход но по сто ја ње де ла ма лог зна ча ја ка да се ба га тел ни 
кри ми на ли тет мо же ре ша ва ти кроз опор ту ни тет. У На цр ту се ипак 
од у ста ло од ра ди кал ног при сту па и пот пу ног уки да ња овог ин сти-
ту та. Иако би се мо гли ис та ћи и раз ло зи у при лог уки да њу ин сти-
ту та де ла ма лог зна ча ја (уки ну ле су га Сло ве ни ја и Цр на Го ра,41) а у 
за пад но е вроп ским зе мља ма оно и не по сто ји), уме ре ни ји при ступ 
иде у при лог то ме да се у чла ну 18. Кри вич ног за ко ни ка вра ти  ре-
ше ње пре из ме на и до пу на овог за ко ни ка из 2009. го ди не, а то је 
да се при ме на овог осно ва ис кљу че ња про тив прав но сти до зво ли 
са мо код де ла за ко ја је про пи са на ка зна за тво ра до три го ди не или 
нов ча на ка зна. Те шко је бра ни ти став да и де ла за ко ја је за пре ће на 
ка зна за тво ра до пет го ди на, ка ко је пред ви ђе но по сто је ћим ре ше-
њем, у кон крет ном слу ча ју мо гу да се ис по ље у та ко ла ком об ли ку 
да их и не тре ба сма тра ти кри вич ним де лом. Свр ха овог ин сти ту та 
је сте да се кри вич но пра во су ђе рас те ре ти јед ног де ла оно га што се 
уоби ча је но свр ста ва у тзв. ба га тел ни кри ми на ли тет. Осим на че ла 
опор ту ни те та на про це сном пла ну, има ар гу ме на та да се ово пи та-
ње ре ша ва и на пла ну ма те ри јал ног кри вич ног пра ва, али се ни ши-
ро ким схва та њем пој ма ба га тел ног кри ми на ли те та у ње га не мо гу 
свр ста ти и она кри вич на де ла ко ја су за пре ће на ка зном за тво ра у 
тра ја њу од пет го ди на. Тре ба има ти у ви ду и то да су ви ше ши ро ко 
по ста вљен ин сти тут де ла ма лог зна ча ја мо же да до ве де у пи та ње 
пу но оства ри ва ње на че ла за ко ни то сти у кри вич ном пра ву.

Нај ди на мич ни ји део оп штег де ла су кри вич не санк ци је. 
На цр том за ко на се, у чла ну 43. Кри вич ног за ко ни ка, уме сто јед-

40) Зо ран Сто ја но вић, „Кри вич но пра во - Оп шти део“, Бе о град, два де сет пр во из да ње, 
2014, стр. 144.

41) Ви ди: За кон о из мје на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка, члан 1, „Сл. лист ЦГ“, бр. 
25/2010; „Урад ни лист Ре пу бли ке Сло ве ни је“, бр. 50/2012.
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не је дин стве не ка зне ли ше ња сло бо де – за твор, уво де три вр сте те 
ка зне: до жи вот ни за твор, за твор и кућ ни за твор. И пре то га, Кри-
вич ни за ко ник је иако не фор мал но као са мо стал не ка зне, са др жао 
из у зет ну ка зну за тво ра у тра ја њу од три де сет до че тр де сет го ди на, 
као и кућ ни за твор ко ји је био пред ви ђен као мо да ли тет на чи на 
из вр ше ња ка зне за тво ра (за твор ко ји се из др жа ва у про сто ри ја ма 
у ко ји ма осу ђе ни ста ну је). По што је су штин ски реч о три ка зне 
ли ше ња сло бо де, оне су На цр том за ко на и фор мал но раз дво је не. 
Ово тим пре што се уме сто ка зне за тво ра од три де сет до че тр де сет 
го ди на са да пред ви ђа до жи вот ни за твор ко ји се не про пи су је и из-
ри че у од ре ђе ном вре мен ском тра ја њу.

Од лу ка о уво ђе њу ка зне до жи вот ног за тво ра пред ста вља јед-
но кри ми нал но-по ли тич ко пи та ње. У при лог и про тив ове ка зне 
из ри чу се број ни ар гу мен ти. При ста ли це у пр ви план ис ти чу чи-
ње ни цу да она по сто ји у ско ро свим зе мља ма у Евро пи. Та ко ђе, 
струк ту ра кри ми на ли те та оправ да ва ње но по сто ја ње. На и ме, по-
сто је ве о ма те шка кри вич на де ла ко ја оправ да ва ју ње ну при ме ну 
(ви ше ква ли фи ка тор них окол но сти код те шког уби ства).42) Кри ми-
нал но по ли тич ко оправ да ње ка зне до жи вот ног за тво ра је сте, да кле, 
у то ме што она тре ба да бу де из у зет на ка зна ко ја за ме њу је смрт ну 
ка зну. За не ка нај те жа кри вич на де ла у од но су на од ре ђе не учи-
ни о це вре мен ска ка зна ли ше ња сло бо де не ука зу је се аде кват ном. 
Рим ски ста тут43) ко јим је осно ван Ме ђу на род ни кри вич ни суд за 
кри вич на де ла из над ле жно сти Су да пред ви ђа мо гућ ност из ри ца-
ња до жи вот ног за тво ра под усло вом да је то оправ да но екс трем-
ном те жи ном зло чи на и ин ди ви ду ал ним окол но сти ма ве за ним за 
лич ност учи ни о ца.44) Ова кве од ред бе по сред но оба ве зу ју и на шег 
за ко но дав ца. Та ко ђе, пре ма ста ву Европ ског су да за људ ска пра ва 
за у зе том у од лу ци ње го вог Ве ли ког ве ћа из 2013. го ди не, ка зна до-
жи вот ног за тво ра се не мо же про пи са ти и из ре ћи без пра ва осу ђе-
ног да по од ре ђе ном осно ву кра ће тра је, тј. да се тран сфор ми ше у 
вре мен ску ка зну (услов ни от пуст, по ми ло ва ње, ам не сти ја), као и 
да вре ме по сле ко јег осу ђе ни сти че то пра во не мо же би ти ду же од 

42) Ви ди нпр. Пре су ду Окру жног су да у Бе о гра ду К. бр. 410/09. од 24.11.2009. и Пре су ду 
Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду Кж1 6261/2010. од 24.02. 2011. Де ло је ква ли фи ко ва но као 
уби ство на сви реп на чин, по ква ли фи ка тор ној окол но сти ко ја је нај ви ше до ми ни ра ла, 
иако смо ов де има ли сти цај три ква ли фи ка тор не окол но сти: сви ре по уби ство, уби ство 
де те та и уби ство чла на по ро ди це ко ји је прет ход но зло ста вљан.

43) The Ro me Sta tu te of the In ter na ti o nal Cri mi nal Co urt U. N. Doc. A&CONF. 183/9 of the 17 
July 1998.

44) За кри вич на де ла из гру пе про тив чо веч но сти и дру гих до ба ра за шти ће них ме ђу на род-
ним пра вом уме сто ка зне од 30 до 40 го ди на би ће про пи са на ка зна до жи вот ног за тво ра 
уко ли ко се усво је пред ло же не из ме не и до пу не КЗ.
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25 го ди на.45) Про пи си ва њем ка зне до жи вот ног за тво ра уме сто ка-
зне за тво ра од три де сет до че тр де сет го ди на до би ло би се ја сни је 
раз гра ни че ње из ме ђу до жи вот ног за тво ра и оног са вре мен ским 
тра ја њем.46) Та ко ђе, би ла би из бег ну та ар би трер ност у ве зи са ње-
го вим про пи си ва њем у по гле ду ње го вог тра ја ња. Тра ја ње до жи вот-
ног за тво ра не за ви си од во ље за ко но дав ца или су да. Та ка зна има и 
сим бо лич ки зна чај: она мо же аде кват ни је да из ра зи те жи ну не ких 
кри вич них де ла и сте пен кри ви це учи ни о ца иако се прак тич но у 
из вр ше њу мо же све сти на исту ду жи ну као и ка зна у тра ја њу од 
три де сет до че тр де сет го ди на.

Про тив ни ци ис ти чу да не ће би ти ла ко оно ме ко је из ри че јер 
тре ба да се од лу чи за вре мен ску ка зну до два де сет го ди на или до-
жи вот ни за твор. Ме ђу тим, чи ни се да је то упра во пред ност ове ка-
зне ко ја ће спре чи ти ола ко при бе га ва ње овој ка зни. Та ко ђе, ис ти че 
се да је не ху ма на. Тај при го вор има сво ју те жи ну, али се у том по-
гле ду ни по сто је ће ре ше ње мно го не раз ли ку је. На и ме, нај стро жа 
ка зна у тра ја њу од че тр де сет го ди на мо гла би у не ким слу ча је ви ма 
да бу де и не ху ма ни ја од ка зне до жи вот ног за тво ра. Уко ли ко осу-
ђе ни ко ји је из др жа вао ка зну у тра ја њу од че тр де сет го ди на бу де 
пред крај свог жи во та пу штен на сло бо ду по ста вља се пи та ње шта 
он ти ме до би ја с об зи ром да је по пра ви лу без сред ста ва за жи вот, 
у ду бо кој ста ро сти, са пре ки ну тим ве за ма са по ро ди цом и при ја те-
љи ма и сл. На овом ме сту ис ти че мо да прин цип ху ма но сти има две 
сво је ди мен зи је. Пр ва зна чи да за штит на функ ци ја кри вич ног пра-
ва мо ра у пр ви план да ста вља за шти ту нај ва жни јих до ба ра чо ве-
ка. Дру ги аспект под ра зу ме ва да у од но су на учи ни о ца кри вич ног 
де ла кри вич но пра во и кри вич не санк ци је тре ба да бу ду, ко ли ко је 
то мо гу ће, ху ма не. Наш си стем кри вич них санк ци ја је сто га на ни-
воу до стиг ну те ху ма ни за ци је у дру гим европ ским зе мља ма. Али, 
ва жно је ис та ћи да су ви ше ху ма но сти за учи ни о ца по не кад зна чи 
не ху ман од нос пре ма жр тви кри вич ног де ла.47)

Са из у зет ком не ко ли ко др жа ва, а ту су пре све га др жа ве на-
ста ле на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је (осим Maкедоније и Сло ве-
ни је), као и Шпа ни је, Пор ту га ли је и Нор ве шке, све оста ле европ ске 
др жа ве по зна ју ка зну до жи вот ног за тво ра. Те др жа ве су: Аустри-
ја, Фин ска, Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Ма ке до ни ја, Сло ве ни ја, 
Швај цар ска итд. Ре пу бли ка Ср би ја, као и ве ћи на зе ма ља на ста лих 

45) Grand Cham ber, Ca se of Vin ter and ot hers v. the Uni ted King dom, Apli ca ti o nos 66069/09, 
130/10, 3896/10, Jud gment of the 9. July 2013.

46) Са да прак тич но има мо две вре мен ске ка зне за тво ра: јед на од 30 да на до 20 го ди на, а 
дру га од 30 до 40 го ди на.

47)  Зо ран Сто ја но вић, op. cit. у нап. 41, стр. 28.



СПМ број 3/2015, година XXII, свеска 49. стр. 111-136.

130

на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је (Бо сна и Хер це го ви на, као и ње-
ни ен ти те ти и ди стрикт Брч ко, Цр на Го ра, Хр ват ска), са да по зна је 
ре ше ње ко је ни је уоби ча је но и ко је, осим по ме ну тих,  не по зна је 
ни јед на дру га европ ска зе мља. Уме сто до жи вот ног за тво ра пред-
ви ђе на је ду го трај на вре мен ска ка зна за тво ра у од ре ђе ном ра спо ну 
(не где у фик сном тра ја њу, као у Цр ној Го ри). Осим то га што се 
та ко до би ја ју две вре мен ске ка зне ли ше ња сло бо де са раз ли чи тим 
ми ни му мом и мак си му мом при че му је те шко твр ди ти (за раз ли ку 
од до жи вот ног за тво ра), да је реч о су штин ски раз ли чи тој ка зни 
ли ше ња сло бо де, та ква ка зна иза зи ва ди ле ме и у по гле ду то га у 
ком ра спо ну је про пи са ти (и да ли уоп ште у ра спо ну или у фик-
сном тра ја њу) и ка кав је њен од нос са ре дов ном ка зном за тво ра. 
У ве ћи ни зе ма ља ко је по зна ју ово ре ше ње по сто ји огра ни че ње за 
од ме ра ва ње и из ри ца ње ка зне за тво ра (у Ре пу бли ци Ср би ји је то 
пре ко два де сет и ис под три де сет го ди на, док је нпр. у Цр ној Го ри 
тај про стор још ши ри, тј. пре ко два де сет и ис под че тр де сет го ди-
на). У хр ват ском кри вич ном за ко но дав ству пред ви ђе но је ре ше ње 
пре ма ко ме та квог огра ни че ња не ма, та ко да тзв. ду го трај ни за твор 
се мо же тра ја ти од два де сет јед не до че тр де сет го ди на, при че му 
се по ста вља пи та ње оправ да но сти про пи си ва ња две ка зне за тво ра.

Кућ ни за твор, по свом ка рак те ру, пред ста вља по себ ну ка-
зну ли ше ња сло бо де, лак шу од ка зне за тво ра што оправ да ва ње ну 
еман ци па ци ју. На и ме, пре ма На цр ту ка зна кућ ног за тво ра је са мо-
стал на вр ста ка зне. Ово због то га што сам на чин из вр ше ња овој 
ка зни да је дру га чи ји ка рак тер и те жи ну, те сто га има раз ло га да 
она пре ра сте у са мо стал ну ка зну ли ше ња сло бо де. И њен све ве ћи 
прак тич ни зна чај иде то ме у при лог. Усло ви за ње но из ри ца ње су 
дру га чи је по ста вље ни у од но су на са да шње ре ше ње пре ма ко ме 
је кућ ни за твор са мо на чин из вр ша ва ња ка зне за тво ра. У ве зи са 
тим тре ба ука за ти да од два усло ва пред ви ђе на На цр том за ко на, а 
то су про пи са на и из ре че на ка зна, је дан до не кле су жа ва при ме ну 
ове ка зне, док је дру ги про ши ру је. На и ме, пре ма ва же ћем ре ше њу 
у Кри вич ном за ко ни ку, из вр ша ва ње ка зне за тво ра у про сто ри ја ма 
у ко ји ма осу ђе ни ста ну је ни је би ло усло вље но ви си ном про пи са не 
ка зне за тво ра. У На цр ту за ко на је пред ви ђе но да се он мо же из ре ћи 
за кри вич на де ла за ко ја је про пи сан за твор до осам го ди на, док се 
пре ма ва же ћем за кон ском ре ше њу из вр ше ње ка зне за тво ра у про-
сто ри ја ма у ко ји ма осу ђе ни ста ну је мо же из ре ћи и за де ла за ко ја 
је про пи сан за твор од јед не до де сет го ди на, па и за те жа де ла уко-
ли ко се до од ме ре не и из ре че не ка зне до шло убла жа ва њем ка зне. С 
дру ге стра не, На црт за ко на до зво ља ва да кућ ни за твор тра је до две 
го ди не за раз ли ку од по сто је ћег ре ше ња ко је до зво ља ва из вр ше ње 
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ка зне за тво ра у про сто ри ја ма у ко ји ма осу ђе ни ста ну је ако је из ре-
че на ка зна за тво ра до јед не го ди не. Циљ но во по ста вље них усло ва 
је, пре све га, ве ће рас те ре ће ње ка зне них уста но ва.

Чла ном 8. На цр та за ко на би ло је нео п ход но из ме ни ти од-
ред бе чла на 46. Кри вич ног за ко ни ка о услов ном от пу сту. На и ме, 
у прак си је при ме ће но да су до ви услов ни от пуст до ста рет ко ко-
ри сте, од но сно да је про це нат услов но от пу ште них ли ца осу ђе них 
на ка зну за тво ра у по ре ђе њу са дру гим европ ским зе мља ма (па и 
бив шом СФРЈ) знат но ни жи. У ве зи са услов ним от пу стом, у на шој 
суд ској прак си по сто ји тен ден ци ја ка ре стрик тив ној при ме ни овог 
ин сти ту та. Због то га се за ко но да вац 2012. го ди не од лу чио за је дан 
ли бе рал ни ји при ступ. Али, ни по след ње из ме не Кри вич ног за ко-
ни ка из 2012. го ди не, ко ји ма је циљ био да се код ве ћи не кри вич-
них де ла уве де оба ве зан услов ни от пуст, ни су у том по гле ду ско ро 
ни шта про ме ни ле. То ме је зна чај но до при не ла ва же ћа од ред ба ко ја 
зах те ва да се утвр ди да је у од но су на услов но осу ђе ног по стиг ну та 
свр ха ка жња ва ња. За то се у На цр ту за ко на од у ста је од тог усло ва и 
по ла зи од то га да је за услов ни от пуст, по ред две тре ћи не из др жа не 
ка зне, до вољ но да се у то ку из др жа ва ња ка зне осу ђе ни та ко вла дао 
да се са основ ном мо же оче ки ва ти да за вре ме док тра је услов ни 
от пуст не ће из вр ши ти но во кри вич но де ло. Та ко ђе, нео п ход но је 
уне ти и но ву од ред бу ко јом се про пи су је ду жи на из др жа не ка зне 
као услов за мо гућ ност да се услов но от пу сти осу ђе ни на до жи вот-
ни за твор. Осим то га што је та кво ре ше ње уоби ча је но у кри вич ном 
за ко но дав ству европ ских зе ма ља, и екс пли ци тан став Европ ског 
су да за људ ска пра ва из 2013. го ди не је сте да се ова мо гућ ност мо-
ра обез бе ди ти оно ме ко је осу ђен на ка зну до жи вот ног за тво ра.

Ин тен ци ја за ко но дав ца 2005. го ди не ка да је усва јао но-
ви кри вич ни за ко ник, би ла је да омо гу ћи ши ру при ме ну нов ча не 
ка зне. Ме ђу тим, због про бле ма око утвр ђи ва ња ви си не при хо-
да при ли ком од ме ра ва ња по си сте му „да ни-нов ча на ка зна“, ње на 
при ме на је у прет ход ном пе ри о ду па ла ис под 10%. Да кле, по сто ји  
не при хва тљи во ни ска сто па при ме не нов ча не ка зне. Да ли је то по-
сле ди ца за о штра ва ња кри вич но прав не ре пре си је до ко је је до шло 
по след њих не ко ли ко го ди на? На пла ну за кон ског ре гу ли са ња нов-
ча не ка зне ин тер вен ци јом de le ge fe ren da тре ба омо гу ћи ти ши ру 
при ме ну нов ча не ка зне, олак ша ти уло гу су да јер суд ска прак са не 
во ли ком пли ко ва на ре ше ња. Струк ту ра кри ми на ли те та си гур но 
омо гу ћа ва ши ру при ме ну нов ча не ка зне. Ра ни је је нов ча на ка зна 
пра ти ла гра ни цу од око 35%. Је дан од раз ло га ко ји ути че на рет ку 
и не до вољ ну при ме ну нов ча не ка зне је си гур но и ни зак жи вот ни 
стан дард.
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Ко ми си ји ко ја ра ди на из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за-
ко ни ка је упу ће но ви ше, у осно ви истих, пред ло га од стра не су до-
ва: бри са ње чла на 49. и од го ва ра ју ћег де ла из чла на 48. Углав ном 
се ис ти че да си стем да ни нов ча не ка зне не од го ва ра по сто је ћим 
при ли ка ма у на шем дру штву и да је та кав по сту пак од ме ра ва ња 
ком пли ко ван јер при ба вља ње по да та ка о при хо ди ма и рас хо ди ма 
учи ни о ца мо же тра ја ти ду же не го по сту пак за утвр ђи ва ње еле ме-
на та кри вич ног де ла, а по да ци ко ји по сто је код ба на ка, дру гих фи-
нан сиј ских уста но ва, др жав них ор га на и дру гих прав них ли ца ни-
су ажур ни и не пру жа ју по дат ке о тач ном ста њу.

Ме ђу тим, не мо же се из бе ћи ути сак да се суд ска прак са ко-
ле ба и лу та ка да је у пи та њу при ме на од ред бе КЗ ко ја се од но си на 
од ме ра ва ње ка зне у днев ним из но си ма и да не по ка зу је ни нај ма њу 
спрем ност да уло жи до дат ни на пор у ци љу при ме не овог на чи на 
од ме ра ва ња нов ча не ка зне. Ре зер ви сан став су до ва пре ма си сте му 
„да ни-нов ча на ка зна“ и осе тан пад при ме не нов ча не ка зне уоп ште, 
зах те ва ју од го ва ра ју ћу ре ак ци ју за ко но дав ца. Пра те ћи са вре ме не 
кри ми нал но-по ли тич ке трен до ве за ко но да вац је 2005. го ди не унео 
од ред бу о нов ча ној ка зни у днев ним из но си ма ко ја по сто ји у ве ћи-
ни европ ских за ко но дав ста ва као је ди ни на чин од ме ра ва ња ка зне. 
Су ви шно је овом при ли ком на бра ја ти све пред но сти овог си сте ма, 
ко је ја сно ука зу ју да он пред ста вља бо љи си стем од оног тра ди ци-
о нал ног. По што је основ ни раз лог за не при ме њи ва ње овог си сте ма 
не спрем ност су до ва да се упу шта ју у утвр ђи ва ње при хо да и рас хо-
да учи ни о ца што у не ким слу ча је ви ма за и ста зах те ва сло жен и ду-
го тра јан по сту пак, оправ да но је да се су до ви ма у тим слу ча је ви ма 
омо гу ћи да по сло бод ној про це ни утвр ђу ју при хо де и рас хо де учи-
ни о ца, те да се у јед ном тре нут ку бу ду ћим из ме на ма и до пу на ма у 
КЗ оста ви са мо си стем да ни нов ча на ка зна.48)

Ни зак про це нат уче шћа нов ча не ка зне у укуп но из ре че ним 
кри вич ним санк ци ја ма на ла зи се на за бри ња ва ју ће ни ском ни воу, а 
на ро чи то у по гле ду из ри ца ња нов ча не ка зне у днев ним из но си ма. 
За то члан 9. На цр та за ко на пред ви ђа ши ре овла шће ње су да да по 
сло бод ној про це ни утвр ђу је ви си ну днев ног из но са, тј. не ве зу је то 
за слу чај ка да је учи ни лац вла сник имо ви не или но си лац имо вин-
ских пра ва (члан 49. став 5. КЗ).

48) Нпр. за ко но да вац у Хр ват ској се од лу чио са мо за си стем да ни-нов ча на ка зна и он се 
при ме њу је као је ди ни од 01.01.2013.
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ЗА КЉУ ЧАК

Оштра, ши ро ка и не се лек тив на (или се лек тив на у не га тив-
ном сми слу) кри вич но прав на ре пре си ја ко јој за ко но да вац у но ви је 
вре ме све че шће при бе га ва, че сто уз по др шку не до вољ но оба ве-
ште не  јав но сти ко јом се мо же ма ни пу ли са ти у по ли тич ке свр хе 
(али не у не до глед, јер то по ста је по ли тич ки „ис тро ше на“ те ма), по 
пра ви лу, не по га ђа свој пра ви циљ. Чак и ако би пре те ра на кри вич-
но прав на ре пре си ја до ве ла до крат ко трај них по зи тив них ре зул та та 
на пла ну су зби ја ња кри ми на ли те та, ште та ко ју би гра ђа ни, па и 
дру штво у це ли ни има ли од јед ног из ра зи то ре пре сив ног при сту па 
би ла би ви ше стру ка. Још го ре од пре те ра не кри вич но прав не ре-
пре си је је сте по гре шно усме ре на кри вич но прав на ре пре си ја. Ра ди 
се о по зна том про бле му ко ри шће ња кри вич ног пра ва за об ра чун са 
по ли тич ким про тив ни ци ма, или кон ку рен ти ма на „кри ми нал ном 
тр жи шту“, а у не ким слу ча је ви ма це ну пла ћа ју „жр тве ни јар ци“ 
да би се уми ри ла не за до вољ на јав ност. Да ље, кри вич но за ко но дав-
ство не мо же да ре ша ва не ке све сло же ни је про бле ме са вре ме ног 
дру штва. Не за ви сно од то га да ли и сам за ко но да вац у то ве ру је 
или је та кво ко ри шће ње кри вич ног за ко но дав ства на ме ње но са мо 
гра ђа ни ма ко ји тре ба да по ве ру ју у то да се еко ном ски, по ли тич ки 
и дру штве ни про бле ми на тај на чин ре ша ва ју, кри вич но пра во не 
мо же да има та кву уло гу. За да так је на у ке кри вич ног пра ва да ука-
зу је и за ла же се за ис прав на ре ше ња ко ја ће во ди ти јед ном исто вре-
ме но и бо љем и ефи ка сни јем кри вич ном пра ву. Без об зи ра да ли ће 
и у ко јој ме ри ак ту ел ни или не ки бу ду ћи за ко но да вац то ува жи ти, 
на то тре ба стал но под се ћа ти.49) Са вре ме на на у ка кри вич ног пра ва 
се све ви ше ин тер на ци о на ли зу је и пре ко ње би тре ба ло вр ши ти 
ути цај и на усва ја ње од ре ђе них ре ше ња у окви ру на ци о нал ног кри-
вич ног за ко но дав ства. То је по жељ ни ји пут од ин тер на ци о на ли за-
ци је кри вич ног пра ва пу тем ути ца ја ме ђу на род них ор га ни за ци ја и 
ме ђу на род них уго во ра ко ји не во де увек ра чу на о кри вич но прав-
ним стан дар ди ма као и мо гућ но сти ма кри вич ног пра ва уоп ште. 
Ме ђу тим, ни је те шко кон ста то ва ти да је кри вич но за ко но дав ство 
да нас мно го ви ше под ути ца јем по ли ти ке не го на у ке. Иако се да-
нас мо же го во ри ти и о уни вер зал ној на у ци кри вич ног пра ва чи ји 
ста во ви ни су усло вље ни ова квим или она квим по зи тив но прав ним 
ре ше њем у за ко но дав ству од ре ђе не зе мље, тен ден ци је ко је су се у 
но ви је вре ме по ја ви ле у за ко но дав ству ве ћи не зе ма ља не за сни ва ју 
се на тим ста во ви ма, а че сто су и у су прот но сти са њи ма. То се пре 

49)  Зо ран Сто ја но вић, op. cit., у нап. 27.
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све га од но си на кон стант но ши ре ње и за о штра ва ње кри вич но прав-
не ре пре си је. Чи ни се да је у том по гле ду учи њен од ре ђен на пре дак 
усва ја њем За ко на о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 
2012. го ди не, па и ак ту ел ним На цр том ЗИД Кри вич ног за ко ни ка. 
Бар ка да је у пи та њу при пре ма на цр та, до не кле су за у ста вље не не-
га тив не тен ден ци је ис по ље не при ли ком из ра де и усва ја ња За ко на 
о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2009. го ди не. Ме-
ђу тим, да ли ће и у ко јој ме ри до ћи до ра ци о нал ни јег гле да ња на 
ко ри шће ње кри вич ног за ко но дав ства што под ра зу ме ва и опре зни је 
и му дри је по се за ње за кри вич но прав ном ре пре си јом, а исто вре-
ме но и па жљи ви ји рад на об ли ко ва њу кри вич но прав них нор ми и 
чи та вог кри вич но прав ног си сте ма, оста је да се ви ди јер то за ви си 
од ви ше окол но сти, а у крај њој ли ни ји и од оп ште кли ме у са вре-
ме ном срп ском дру штву.
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Zo ran Sto ja no vic, Dra ga na Ko la ric

CON TEM PO RARY TRENDS IN SCI EN CE  
OF CRI MI NAL LAW AND CRI MI NAL  
LE GI SLA TION OF THE RE PU BLIC  

OF SER BIA

Re su me
Di scus sion of the new ten den ci es in con tem po rary sci en ce of cri-

mi nal law puts the spo tlight on a num ber of is su es. The first is sue is 
the glo ba li za tion, which ine vi tably le ads to the in ter na ti o na li za tion of 
cri mi nal law. The se cond is sue, clo sely re la ted to the first, is the cri mi-
nal law ex pan si o nism, sin ce con tem po rary cri mi nal le gi sla tor mo re and 
mo re en ters an il le gal zo ne, which in the ne ar fu tu re will lead to a cri sis 
of le gi ti macy of the cri mi nal le gi sla tion. Con se qu ently, the pa per, in 
the con text of the pos si ble ways of ap pli ca tion of cri mi nal re pres sion 
as me ans of com ba ting cri me, analyzes and cri ti cally re vi ews the cri-
mi nal law ex pan si o nism, which be ca me the do mi nant ten dency in most 
Euro pean cri mi nal laws. It is no ted that it be ca me pre sent in Ser bian 
cri mi nal le gi sla tion as well. Fi nally, the third is sue, which this pa per 
will ma inly ad dres ses, re la tes to the analysis of the so lu ti ons con ta i ned 
in the Draft Law on Chan ges and Amend ments to the Ser bian Cri mi nal 
Co de, con si de ring that its adop tion will fol low.
Key words: new trends, in ter na ti o na li za tion, ex pan si o nism, the Draft, cri mi-

nal le gi sla tion
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