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Сажетак
Однајстаријих времена до данас сва кривична законодав

ства,патакоизаконодавствоРепубликеСрбије,међунајзначај
ниједруштвеневредностиидобракојимапружазаштитуубраја
и заштиту националне безбедности. То је и логично јер без оп
станкаинапреткадржавеињенесвеобухватнезаштитеодсвих
обликаповредеиугрожавањапојединацаигрупа,изземљеиино
странства,неманимодерногдемократскогдруштвеногуређења,
нити остваривања основних права и слобода њених грађана. У
КривичномзаконикуРепубликеСрбијепредвиђено јевишеразли
читих кривичнихдела која су управљенанаповреду, поткопава
ње,нарушавањеилиугрожавањеуставногуређењаибезбедности
Србије,какозаконодређујепојамиелементенационалнебезбед
ности.Уовомрадуауторјеанализираоулогу,местоизначајкри
вичногправакојекрозсистемкривичнеодговорностиучинилаца
појединих кривичних дела обезбеди квалитетну, ефикасну и нео
пходнузаштитунајзначајнијихдруштвенихвредностикојечине
саставнидео,сегментнационалнебезбедности.
Кључне речи: кривично право, кривична дела, одговорност, кривичне

санкције,објекатзаштите,националнабезбедност

* Овај текст је настао као део рада у оквиру пројеката бр. 179009, који финансира 
Министарство просветe, наукe и технолошког развоја Републике Србије. 



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.155178.

156

УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Кри вич но пра во се мо же по сма тра ти у дво ја ком сми слу: 1) као 
гра на по зи тив ног пра ва и 2) као гра на прав не на у ке.1) Схва ће но на 
пр ви на чин, кри вич но пра во се де фи ни ше као си стем за кон ских про-
пи са ко ји ма се од ре ђу ју кри вич на де ла, кри вич не санк ци је и усло-
ви за њи хо ву при ме ну пре ма учи ни о ци ма кри вич них де ла у ци љу 
су зби ја ња де ла ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју за шти ће не вред-
но сти2) или је то скуп прав них нор ми ко је од ре ђу ју са др жа је и обим 
овла шће ња др жа ве на ка жња ва ње при че му те мељ на прет по став ка за 
њи хо ву при ме ну пред ста вља људ ско по на ша ње ко је је од ре ђе но као 
кри вич но де ло.3) У овом зна че њу се кри вич но пра во че сто из јед на чу је 
са кри вич ним за ко но дав ством. Дру гим ре чи ма, кри вич но пра во је део 
прав ног по рет ка ко ји про пи су је ко ја се људ ска по на ша ња од ре ђу ју као 
кри вич на де ла и ка ква је прав но ор га ни зо ва на ре ак ци ја пре ма учи ни о-
ци ма та квих де ла.4) Или се кри вич но пра во мо же од ре ди ти као си стем 
про пи са ко ји ма се у јед ној др жа ви од ре ђу је ко ја су по на ша ња кри вич-
на де ла и ко је ка зне и дру ге кри вич не санк ци је и под ко јим усло ви ма 
мо гу би ти при ме ње не пре ма њи хо вим учи ни о ци ма.5) 

1) У прав ној те о ри ји има ми шље ња да се кри вич но пра во мо же схва ти ти у дво ја ком сми-
слу : 1) у су бјек тив ном сми слу као пра во на ка жња ва ње од стра не др жа ве (ius pu ni en di) 
ко је про из и ла зи из пра ва вла сти (ius im pe ri um) и ко је се за сни ва на др жав ној при ну ди и 
2) у објек тив ном сми слу као си стем за кон ских прав них про пи са (З. Сто ја но вић, Кривич
ноправо,Општидео, Бе о град, 2005, стр. 22).

2) У са вре ме ној те о ри ји до ми ни ра ути ли та ри стич ко схва та ње кри вич ног пра ва иако се не 
мо же за не ма ри ти ни ње гов ре три бу тив ни ка рак тер (ко ји се из ра жен кроз на че ла пра вед-
но сти и сра змер но сти ко ја прак тич но по ста вља ју гра ни цу и оквир за ути ли та ри зам). 
То ука зу је на за штит ну функ ци ју кри вич ног пра ва као ње го ву осно ву свр ху, функ ци ју. 
На и ме, циљ је и свр ха по сто ја ња и при ме не кри вич ног пра ва уоп штесу зби ја ње кри-
ми на ли те та. Та ко је ло гич но да се кри вич но пра во оце њу је и вред ну је са аспек та да ли 
уоп ште и у ко јој ме ри, у ком оби му до при но си или мо же до при не ти су зби ја њу, сма ње њу 
или спре ча ва њу кри ми на ли те та. Ра ди се о не га тив ном ути ли та ри зму ко је има за циљ да 
на не се што ма ње не сре ће за љу де, а не што ви ше сре ће. Сма тра се да кри вич но пра во 
ни је по го дан ин стру мент за “про из вод њу сре ће љу ди”. (З. 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“, Збор ник ра до ва, Новетенденцијеусавременојнауцикривичногправаи
нашекривичнозаконодавство, Зла ти бор, 2005, стр. 13).

3) П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, За греб, 2004, стр. 1.

4) Г. Мар ја но вик, Македонскокривичноправо,Општдел, Ско пље, 1998, стр. 2.

5) Ж. Хор ва тић, Казненоправо,Опћидио, За греб, 2003, стр. 12. У прав ној те о ри ји по сто-
је и дру га пој мов на де фи ни са ња кри вич ног пра ва, па се кри вич но пра во од ре ђу је и на 
сле де ћи на чин: као си стем прав них пра ви ла ко ји ма се у од ре ђе ној др жа ви за шти ћу ју од-
ре ђе не вред но сти (до бра или ин те ре си) од по на ша ња ко ји ма се те вред но сти по вре ђу ју 
или угро жа ва ју ти ме што се та ква по на ша ња про гла ша ва ју за кри вич на де ла и што се 
про пи су ју кри вич не санк ци је ко је се при ме њу ју пре ма њи хо вим учи ни о ци ма (Б. Зла та-
рић, Кривичноправо,Опћидио, За греб, 1977, стр. 3); као си стем за кон ских прав них пра-
ви ла ко ја про пи су ју прет по став ке ка жњи во сти и при ме не санк ци ја ко је се мо гу из ре ћи 
учи ни о ци ма кри вич них де ла (П. Но во се лец, Опћидиоказненогправа, оп. цит., стр. 1-2).
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Кри вич но пра во као гра на прав не на у ке, пак пред ста вља си-
сте ма ти зо ва ни скуп зна ња о основ ним пој мо ви ма и ин сти ту ти ма ко ји 
су про пи са ни по зи тив ним кри вич ним за ко но дав ством или је то на у-
ка ко ја про у ча ва по зи тив но кри вич но пра во са ци љем да си сте мат ски 
из ло жи и про ту ма чи ове прав не про пи се и от кри је њи хов сми сао и 
со ци јал ну на ме ну.6)

ПОЈАМИПРЕДМЕТКРИВИЧНОГПРАВА

Из на ве де них де фи ни ци ја про из и ла зи да по јам кри вич ног 
пра ва као гра не по зи тив ног пра ва са др жи ма те ри јал ни и фор мал ни 
еле ме нат. Ма те ри јал ни еле ме нат, од но сно са др жи ну кри вич ног пра-
ва чи ни од ре ђи ва ње кри вич ног де ла и кри вич не санк ци је у ци љу 
оства ре ња за штит не, га ран тив не функ ци је – су зби ја ња кри ми на ли-
те та ко јим се по вре ђу ју или угро жа ва ју за шти ће не дру штве не вред-
но сти.7) Фор мал ни еле ме нат се огле да у чи ње ни ци да кри вич на де ла, 
кри вич не санк ци је и усло ве за њи хо ву при ме ну мо же да од ре ди са мо 
за кон. То ука зу је да је кри вич но пра во за кон ско пра во, од но сно да је 
ње гов основ ни прин цип – прин цип ле га ли те та или за ко ни то сти кри-
вич ног де ла и ка зне (пред ви ђен у чла ну 1. Кри вич ног за ко ни ка8) - КЗ). 
По што је прав ни по ре дак од ре ђен ни зом за ко на ко ји у сво јој укуп-
но сти чи не за ко но дав ство јед не др жа ве, то ce и кри вич но пра во као 
за кон ско пра во мо же по сма тра ти као гра на за ко но дав ства, од но сно 
гра на по зи тив ног пра ва јед не зе мље.

Ма те ри јал на (со ци јал на) ка рак те ри сти ка кри вич ног пра ва 
са сто ји се у ње го вој со ци јал ној функ ци ји – а то је за шти та нај-
зна чај ни јих дру штве них до ба ра и вред но сти од ре ђе не др жа ве.9) 
Та за шти та се оства ру је про пи си ва њем, из ри ца њем и из вр ше њем 
санк ци ја ко је има ју при нуд ни ка рак тер, а ко је се при ме њу ју пре ма 
учи ни о ци ма кри вич них де ла ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју 
за шти ће не вред но сти. Кри вич но пра во, да кле, про гла ша ва од ре ђе-
на људ ска по на ша ња као кри вич на де ла пред ви ђа ју ћи за њи хо ве 

6) Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 2010, стр. 19-20.

7) Д. Јо ва ше вић, „Основ не ка рак те ри сти ке но вог кри вич ног за ко но дав ства Ре пу бли ке Ср-
би је“, ЗборникПравногфакултетауИсточномСарајеву, Ис точ но Са ра је во, 2006, стр. 
189-209. 

8) СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009 и 
121/2012. Ви ше : Д. Јо ва ше вић, КривичнизаконикРепубликеСрбијесауводнимкомен
таром, Бе о град, 2007.

9) За да так кри вич ног пра ва је за шти та прав них до ба ра пре ко за шти те основ них, еле мен-
тар них со ци јал но-етич ких вред но сти у окви ру пра вед но сти (H. Wel zel, DasDeutsche
Strafrecht, Ber lin, 1960, стр. 5).
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учи ни о це од ре ђе ну вр сту и ме ру ка зне или дру ге кри вич не санк ци-
је. Из то га про из и ла зи и циљ ове гра не пра ва - ути ца ње на људ ско 
по на ша ње на по сре дан на чин про пи си ва њем за бра ње них и ка жњи-
вих по на ша ња чи ме се ути че да гра ђа ни у по гле ду из бо ра на чи на 
по на ша ња по сту па ју у скла ду са про пи си ма прав ног по рет ка. То 
зна чи да циљ кри вич ног пра ва ни је у са мој при ме ни ка зне (ре пре-
си је) пре ма не по слу шни ма.10)

Ова, је дин стве на фор мал но-ма те ри јал на де фи ни ци ја да је уни-
вер зал ни по јам кри вич ног пра ва, ко ји се за сни ва на оп штим за јед нич-
ким прин ци пи ма, пој мо ви ма и ин сти ту ти ма ко ји од ре ђу ју ка рак тер ове 
гра не пра ва по ко ме се оно раз ли ку је од дру гих гра на прав ног си сте ма. 
Ме ђу тим, кри вич но пра во сва ке по је ди не др жа ве има сво је ка рак те ри-
сти ке ко је су од раз упра во оних дру штве но-еко ном ских и по ли тич ких 
при ли ка и од но са ко ји вла да ју у њој у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. 
Бу ду ћи да кри вич но пра во слу жи као сред ство за за шти ту нај зна чај-
ни јих дру штве них до ба ра и вред но сти јед не др жа ве, то оно у пр вом 
ре ду за ви си од си сте ма до ба ра и вред но сти ко ји се утвр ђу ју од стра не 
ак ту ел не вла сти у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду. Ту се за пра во и на-
ла зи осно ва за раз ли ко ва ње из ме ђу кри вич ног пра ва раз ли чи тих др жа ва, 
од но сно кри вич ног пра ва у ис тој др жа ви у раз ли чи тим вре мен ским пе-
ри о ди ма.

Кри вич но пра во Ре пу бли ке Ср би је је део је дин стве ног прав-
ног си сте ма, али ко је у том си сте му има по се бан за да так - да обез бе ди 
за ко ни ту, ква ли тет ну, ефи ка сну и бла го вре ме ну за шти ту вред но сти, 
до ба ра и ин те ре са пред ви ђе них кри вич ним за ко но дав ством. На осно-
ву на ве де них ка рак те ри сти ка на ше кри вич но пра во се мо же де фи-
ни са ти као си стем за кон ских про пи са ко ји ма се од ре ђу ју кри вич на 
де ла, кри вич не санк ци је и осно ви и усло ви за при ме ну кри вич них 
санк ци ја пре ма учи ни о ци ма кри вич них де ла у ци љу су зби ја ња де ла 
ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју вред но сти за шти ће не кри вич-
ним за ко но дав ством (члан 4. КЗ), а то су чо век и дру ге основ не дру-
штве не вред но сти без пре ци зног на зна че ња у че му се оне са сто је11). 
Кри вич но пра во се, да кле, као гра на по зи тив ног пра ва ба ви од ре-
ђи ва њем кри вич них де ла и кри вич них санк ци ја, као и осно ва и усло-
ва за при ме ну кри вич них санк ци ја пре ма учи ни о ци ма та квих де ла. 
Пре ма то ме, кри вич но де ло и кри вич на санк ци ја, по ја вљу ју се као 
основ ни пој мо ви и ин сти ту ти ко ји ма се ба ви кри вич но пра во, и као 
гра на по зи тив ног пра ва, и као гра на прав не на у ке. Од ре ђи ва њем 

10) Љ. Јо ва но вић, Д. Јо ва ше вић,Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 2003, стр. 2-3.

11) Љ. Ла за ре вић, Б. Вуч ко вић, В. Вуч ко вић, КоментарКривичногзаконикаРепубликеЦр
неГоре, Обод, Це ти ње, 2004, стр. 25-26.
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кри вич них де ла, кри вич но пра во шти ти нај зна чај ни је дру штве не 
вред но сти, ме ђу ко је сва ка ко спа да и на ци о нал на без бед ност.

Сред ства за за шти ту тих дру штве них вред но сти од раз ли чи-
тих об ли ка и ви до ва угро жа ва ња и по вре ђи ва ња је су кри вич не санк-
ци је. Кри вич не санк ци је има ју при нуд ни ка рак тер јер се при ме њу ју 
про тив во ље учи ни о ца кри вич ног де ла. Оне се са сто је у огра ни ча-
ва њу или од у зи ма њу учи ни о цу кри вич ног де ла пра ва или сло бо-
да ко је има на осно ву по зи тив них прав них про пи са. Али, да би се 
санк ци ја мо гла при ме ни ти, мо ра ју се утвр ди ти осно ви и усло ви ко ји 
оправ да ва ју ње ну при ме ну. Оту да утвр ђи ва ње осно ва и усло ва за 
при ме ну кри вич не санк ци је, у пр вом ре ду кри ви це, та ко ђе чи ни 
пред мет ре гу ли са ња кри вич ног пра ва. 

НАЗИВКРИВИЧНОГПРАВА

У по гле ду на зи ва ове гра не по зи тив ног пра ва, да нас је уоби-
ча је но у Ре пу бли ци Ср би ји да се она на зи ва кри вич но пра во. Но, 
тај је на зив но ви јег да ту ма. Пр ви пут је овај на зив упо тре бљен тек 
са до но ше њем Кри вич ног за ко ни ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца 1929. го ди не. До та да је у Ср би ји на сна зи био Ка зни-
тељ ни (Кри ми нал ни) за ко ник за Кња жев ну Ср би ју из 1860. го ди-
не. На ба зи ре ше ња из Ка зни тељ ног за ко ни ка, ова се гра на пра ва 
на зи ва ла ка зни тељ но (кри ми нал но) пра во. То је и од го ва ра ло та-
да шњем схва та њу о основ ном, цен трал ном пој му ове гра не пра ва, 
а то је ка зна (пре ма пр вом на зи ву), од но сно кри ми нал но де ло, зло-
чин – лат. crimen (пре ма дру гом на зи ву). Са до но ше њем Кри вич ног 
за ко ни ка као основ ног кри вич но прав ног ак та, и ова гра на пра ва 
до би ја да на шњи на зив кри вич но пра во. У осно ви ово га на зи ва је 
цен трал ни по јам, а то је кри ви ца.12)

У ни зу са вре ме них др жа ва за ову гра ну пра ва је уоби ча јен 
на зив ка зне но пра во (нем. Strafrecht, фра. droit penal, фра. penal
law) или наказателно право (у Бу гар ској). У осно ви свих ових на-
зи ва се на ла зи по јам “ка зне” – лат. poena из че га про из и ла зи да 
је основ ни по јам или ин сти тут у овим прав ним си сте ми ма ка зна 
(иако ка зна ни је је ди на, ни нај број ни ја кри вич на санк ци ја). У од-
но су на ове на зи ве уоби ча је не у са вре ме ним прав ним си сте ми ма, у 
ру ском прав ном си сте му се ова гра на пра ва на зи ва уголовное пра-
во. Овај на зив по ти че од ре чи голова – гла ва, јер се сма тра ло да је 
смрт на ка зна (ка пи тал на ка зна ко јом се од у зи ма жи вот) би ла нај-
зна чај ни ја и нај че шће из ри ца на кри вич на санк ци ја.

12) Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Општидео, оп. цит., стр. 21.
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Но, и у на шем пра ву се по ред тер ми на кри вич но пра во ко-
ри сти и тер мин ка зне но пра во.13) Овај на зив об у хва та све гра не 
пра ва ко је се ба ве јав но прав ним де лик ти ма – кри вич ним де лом, 
при вред ним пре сту пом или пре кр ша јем. Та ко по јам ка зне но пра во 
об у хва та кри вич но, при вред но-пре ступ но (при вред но-ка зне но)14) и 
пре кр шај но (ад ми ни стра тив но ка зне но) пра во.15) 

ФУНКЦИЈАКРИВИЧНОГПРАВА

Основ на функ ци ја (циљ, свр ха, уло га) кри вич ног пра ва као за-
кон ског пра ва је сте оба вља ње за штит не функ ци је,16) од но сно обез-
бе ђе ње за шти те од ре ђе ног дру штва и ње го вих основ них вред но сти 
од кри ми на ли те та17) или да за шти ти за јед нич ки жи вот љу ди у дру-
штву.18) Ње гов је, да кле, за да так да обез бе ди по сто ја ње јед ног дру-
штва,19) али и да омо гу ћи ње гов да љи раз вој.20) Та се за шти та оства ру је 
на дво ја ки на чин: 1) про пи си ва њем ко ја се људ ска по на ша ња сма тра ју 
кри вич ним де ли ма и 2) про пи си ва њем кри вич них санк ци ја и усло ва за 

13)  Ка зне но пра во пред ста вља збир ни по јам за скуп прав них нор ми ко је пред ви ђа ју при-
нуд не ме ре са ци љем за шти те од ре ђе них од но са у дру штву (Г. Мар ја но вик, Македонско
кривичноправо,Општдел, оп. цит. стр. 2) или је то део прав ног си сте ма ко ји са др жи 
про пи се ко ји ма се од ре ђу ју ка жњи ва по на ша ња фи зич ких или прав них ли ца ко ја су због 
њи хо ве не при ла го ђењ но сти за јед нич ком жи во ту, опа сно сти (по ги бељ но сти) за од ре ђе-
но дру штво и до бра у тој за јед ни ци или из дру гих раз ло га не при хва тљи ва па због то га 
не до пу ште на и за бра ње на (Ж. Хор ва тић, Казненоправо,Опћидио, оп.цит. стр. 7).

14)  Ви ше: Д. Јо ва ше вић, Коментарзаконаопривреднимпреступима, Бе о град, 2001; Д. 
Јо ва ше вић, Привреднипреступиупракси–Практикум, Бе о град, 2001.

15)  Ви ше: Ђ. Ђор ђе вић, Прекршајноправо, Бе о град, 2010; П. Ди ми три је вић, Д. Јо ва ше вић, 
Прекршајноправо, Бе о град, 2005; Д. Јо ва ше вић, Прекршајноправо, Ниш, 2012.

16)  К. Пе ро вић, Б. Том ко вић, М. Ан ђе лић, КривичнизаконСРЦрнеГоре,сакоментаром, 
Ти то град, 1982, стр. 45. 

17) Б. Зла та рић, Кривичнизаконикпрактичнојпримјени,Првасвеска,Општидео, За греб, 
1956, стр. 22.

18) П. Но во се лац, Опћидиоказненогправа, оп. цит., стр. 5.

19) За да так је кри вич ног пра ва да одр жа ва дру штве ни по ре дак и сто га је оно јед но од об-
ли ка дру штве ног над зо ра. Оно дру штве ни над зор оства ру је на спе ци фи чан на чин – по-
мо ћу др жав не ре пре си је. Иако је ка жња ва ње учи ни о ца кри вич ног де ла ре ак ци ја на ње-
го во по на ша ње из про шло сти, та кав ре пре си ја ипак ни је свр ха са ма се би, не го слу жи 
и спре ча ва њу бу ду ћих кри вич них де ла. То ука зу је да је кри вич но пра во и пре вен тив не 
при ро де (П. Но во се лац, Опћидиоказненогправа, ибид. стр. 5).

20) У те о ри ји кри вич ног пра ва се мо гу на ћи и та ква схва та ња пре ма ко ји ма кри вич но пра во 
не мо же да иде ис пред ствар но сти те да оно ни је по го дан ин стру мент за “ства ра ње но-
вих вред но сти”, већ је ње гов за да так са мо да за шти ти по сто је ће (З. Сто ја но вић, Тенден
цијеусавременојнауцикривичногправаинекапитањанашегматеријалногкривичног
законодавства, оп. цит., стр. 13).
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њи хо ву при ме ну пре ма учи ни о ци ма та квих по на ша ња.21) То је оп шта и 
за јед нич ка функ ци ја сва ког кри вич ног пра ва, без об зи ра на кон крет-
но дру штво, од но сно др жа ву ко јој слу жи као сред ство за шти те и 
не за ви сно од вре мен ског пе ри о да ње го вог ва же ња. Исто вре ме но 
ту ле жи и основ на раз ли ка из ме ђу кри вич ног пра ва ра зних др жа ва. 
Кри вич но пра во је ин стру мент за за шти ту од ре ђе ног дру штва и си-
сте ма ње го вих за шти ће них вред но сти на од ре ђе ном сте пе ну раз во ја 
и као та кво оно је спе ци фич но јер по се ду је низ ка рак те ри сти ка по 
ко ји ма се раз ли ку је од кри вич ног пра ва сва ке дру ге др жа ве.

Рет ка су кри вич на за ко но дав ства ко ја из ри чи то од ре ђу ју за-
штит ну функ ци ју.22) Та ко у чла ну 2. Кри вич ни за ко ник Ру ске фе-
де ра ци је ис ти че да се ова функ ци ја ис по ља ва у за шти ти од пре-
ступ нич ких на па да пра ва и сло бо да чо ве ка и гра ђа ни на, имо ви не, 
дру штве ног уре ђе ња и дру штве не без бед но сти, ору жа них сна га 
и устав ног уре ђе ња др жа ве, обез бе ђе ње ми ра и без бед но сти чо-
ве чан ства као и спре ча ва ње пре сту па.23) Кри вич ни за ко ник Укра-
ји не24) у чла ну 1. од ре ђу је за да так кри вич ног пра ва као очу ва ње 
дру штве ног си сте ма Укра ји не, ње го вог по ли тич ког и еко ном ског 
си сте ма, имо ви не, лич но сти, сло бо да и пра ва чо ве ка и прав ног по-
рет ка од кри вич них де ла. Бу гар ски Кри вич ни за ко ник25) у чла ну 
1. ка же да је за да так кри вич ног пра ва за шти та лич но сти и пра ва 
гра ђа на и уста вом утвр ђе ног прав ног по рет ка. Кри вич ни за ко ник 

21) За штит на функ ци ја кри вич ног пра ва се оства ру је на ви ше на чи на: 1) од ре ђи ва њем људ-
ских по на ша ња ко ја су кри вич на де ла, 2) про пи си ва њем ка зни и дру гих кри вич них са-
ак ци ја за учи ни о це кри вич них де ла и 3) из ри ца њем кри вич них санк ци ја учи ни о ца кри-
вич них де ла од стра не над ле жних су до ва. Суд ска де лат ност је тран сми си ја, по сред ник
из ме ђу кри вич ног за ко на и ње го вог ци ља (Б. Че јо вић, Кривичноправоусудскојпракси, 
Књигапрва,Општидео, Бе о град, 1985, стр. 2).

22) У са вре ме ној те о ри ји до ми ни ра ути ли та ри стич ко схва та ње кри вич ног пра ва иако се не 
мо же за не ма ри ти ни ње гов ре три бу тив ни ка рак тер (ко ји је из ра жен кроз на че ла пра-
вед но сти и сра змер но сти што прак тич но по ста вља гра ни цу и оквир за ути ли та ри зам). 
То ука зу је на за штит ну функ ци ју кри вич ног пра ва као ње го ву осно ву свр ху, функ ци ју. 
На и ме, циљ је и свр ха по сто ја ња и при ме не кри вич ног пра ва уоп ште су зби ја ње кри ми-
на ли те та. Та ко је ло гич но да се кри вич но пра во оце њу је и вред ну је упра во са аспек та да 
ли уоп ште и у ко јој ме ри, у ком оби му до при но си или мо же до при не ти су зби ја њу, сма-
ње њу или спре ча ва њу кри ми на ли те та. Ра ди се да кле о не га тив ном ути ли та ри зму ко је 
има за циљ да на не се што ма ње не сре ће за љу де, а не што ви ше сре ће. Сма тра се на и ме 
да кри вич но пра во ни је по го дан ин стру мент за “про из вод њу сре ће љу ди”. (З. Сто ја но-
вић, Тенденцијеусавременојнауцикривичногправаинекапитањанашегматеријалног
кривичногзаконодавства, оп. цит., стр. 13).

23) И. Фе до со ва, Т. Ску ра то ва, Уголовниј кодексРоссијскојфедерацији, Га рант, Мо сква, 
2005, стр. 20.

24) М. И. Кор жан скиј, ПопуларнијкоментарКриминалногокодексу, На у ко ва дум ка, Ки ев, 
1997, стр. 7-8. 

25) Наказателенкодексспосоченистаретекстовенаизмененитечленове, Нор ма, Па ра-
лакс, Со фи ја, 1998, стр. 8.
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НР Ки не у чла ну 2. од ре ђу је да је за да так кри вич ног пра ва да при-
ме њу је ка зне у бор би про тив кри ми нал них ака та у ци љу за шти те 
на ци о нал не без бед но сти и по ли тич ке вла сти, на род не де мо кра ти је 
и со ци јал ног си сте ма, сво ји не, гра ђан ских, де мо крат ских и дру гих 
људ ских пра ва, одр жа ва ње со ци јал ног и еко ном ског ре да и мир ног 
раз во ја со ци ја ли стич ког си сте ма.26) Пре ма чла ну 1. Кри вич ног за-
ко ни ка Бе ло ру си је27) свр ха кри вич ног за ко ни ка је за шти та жи во та 
и здра вља љу ди, њи хо вих сло бо да и пра ва, осно ва дру штве ног, др-
жав ног и јав ног ин те ре са, сво ји не, жи вот не сре ди не и прав ног по-
рет ка од кри вич них де ла. Функ ци ја кри вич ног пра ва Бо сне и Хер-
це го ви не28) је оси гу ра ње и за шти та лич них сло бо да и пра ва чо ве ка 
те за шти та дру гих пра ва и дру штве них вред но сти ко је су за јем че не 
и за шти ће не Уста вом Бо сне и Хер це го ви не и ме ђу на род ним пра-
вом (члан 2. КЗ БИХ, члан 3. КЗ ФБИХ и члан 3. КЗ БД БИХ), 
од но сно пре ма чла ну 1. КЗ Ре пу бли ке Срп ске за шти та основ них 
пра ва и сло бо да чо ве ка и гра ђа ни на као и дру гих основ них ин ди-
ви ду ал них и оп штих вред но сти ко је уста но вља ва и јем чи прав ни 
по ре дак.

На сли чан на чин за шти ту чо ве ка и дру гих основ них вред но-
сти као основ за штит не функ ци је на шег кри вич ног пра ва про пи су-
је члан 3. Кри вич ног за ко ни ка. Да кле, кри вич но пра во има за циљ 
оства ре ње дво ја ке функ ци је: 1) за шти та и обез бе ђе ње нај зна чај ни-
јих дру штве них до ба ра и вред но сти од њи хо вог по вре ђи ва ња или 
угро жа ва ња вр ше њем кри вич них де ла од стра не по је ди на ца или 
гру па, да кле очу ва ње по сто је ћих од но са што пред ста вља ста тич ку 
функ ци ју и 2) пра ће ње ди на ми ке и раз во ја дру штве них од но са и 
уче ство ва ње у њи хо вом ме ња њу, уна пре ђи ва њу и за шти ти. То је 
ди на мич ка функ ци ја кри вич ног пра ва.29) 

За штит на функ ци ја кри вич ног пра ва30) ни је пот пу на и све о-
бу хват на, већ је на про тив де ли мич на и пар ци јал на. На и ме, кри вич но 
пра во не шти ти сва до бра и вред но сти у јед ном дру штву, већ са мо она 
ко ја су нај ва жни ја за по је дин ца као чо ве ка и гра ђа ни на и дру штво 

26) C.D. Pagleе, ChineseCriminalLaw, Pe king, 1998. go di ne, стр. 2.

27) CriminalcodeoftheRepublicofBelarus, Of fi cial text, Minsk, 2000, str.1.

28) Б. Пе тро вић, Д. Јо ва ше вић, Кривично(Казнено)правоБоснеиХерцеговине,Опћидио, 
Са ра је во, 2005, стр. 18-19.

29) З. Сто ја но вић, „Ге не рал на пре вен ци ја и за штит на функ ци ја кри вич ног пра ва“, Анали
ПравногфакултетауБеограду, Бе о град, бр. 1-2/1994, стр. 220-229.

30) О функ ци ји кри вич не нор ме ви ше у де лу: М. Ми лу ти но вић,Криминалнаполитика, Бе-
о град, 1984, стр. 197-208; М. Ђор ђе вић, Проблемиказненеполитикесудова, Бе о град, 
1973, стр. 7-24. 
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као за јед ни цу љу ди.31) Дру гим ре чи ма, шти те се до бра и вред но сти без 
ко јих не би би ло мо гу ће по сто ја ње и раз вој ни чо ве ка ни од ре ђе ног 
дру штва као по себ не људ ске за јед ни це. У по гле ду ове за шти те раз ли-
ку ју се две вр сте вред но сти: 1) дру штве не вред но сти и до бра до чи јег 
је очу ва ња од ре ђе ној дру штве ној за јед ни ци (од но сно вла да ју ћој струк-
ту ри) на ро чи то ста ло и 2) дру штве не вред но сти и до бра ко ја има ју 
уни вер зал ни, оп ште ци ви ли за циј ски зна чај, ко ја се да кле шти те у свим 
дру штви ма и свим пе ри о ди ма раз во ја без об зи ра на об лик дру штве не 
ор га ни за ци је. Али, чак ни овим до бри ма и вред но сти ма кри вич но пра-
во не пру жа пот пу ну, већ не пот пу ну и пар ци јал ну за шти ту, тј. за шти ту 
ко ја има фраг мен тар ни ка рак тер.32) Оно се огра ни ча ва на за шти ту 
ових до ба ра и вред но сти са мо од од ре ђе них на па да у ви ду по вре-
ђи ва ња и угро жа ва ња ко ја су за ко ном про пи са на као кри вич на де ла. 
Ова ко од ре ђе на за штит на функ ци ја кри вич ном пра ву да је ути ли-
та ри стич ки ка рак тер. 

Ова ква де ли мич на, фраг мен тар на за шти та је не са мо оправ-
да на, већ и је ди но мо гу ћа, јер би све о бу хват на и то тал на за шти та 
до ве ла до не га ци је сло бо де и оне мо гу ћа ва ња ње ног раз во ја, као 
и раз во ја дру штва у це ли ни, што би зна чи ло не га ци ју свр хе за-
шти те.33) За шти та ових дру штве них вред но сти не оства ру је се са-
мо пу тем кри вич ног пра ва, већ и пу тем дру гих гра на пра ва, тј. це лим 
прав ним си сте мом при че му ова за шти та има оп шти ји и при мар ни 
ка рак тер за раз ли ку од кри вич но прав не за шти те ко ја има спе ци јал-
ни, се кун дар ни, суб си ди јар ни ка рак тер. Ме ха ни зам кри вич но прав-
не за шти те од ре ђе них дру штве них вред но сти сту па у деј ство тек ка да 
се утвр ди да је ме ха ни зам за шти те не ке дру ге гра не пра ва не до во љан 
да обез бе ди очу ва ње тих до ба ра или вред но сти. У том сми слу се 

31) У те о ри ји не ма је дин стве ног ста ва о то ме ко јим прав ним до бри ма тре ба да ти пред ност 
у по гле ду кри вич но прав не за шти те. По зна то је на и ме да пре те ра на кри вич но прав на за-
шти та оп штих до ба ра (нпр. др жа ве) мо же да угро зи основ на пра ва и сло бо де чо ве ка. 
Та ко ђе ни је оправ дан ни крај ње ин ди ви ду а ли стич ки зах тев да се на пр вом ме сту шти те 
основ на људ ска пра ва. По треб но је про на ћи склад у по гле ду за шти те ових до ба ра та ко 
да се шти те она оп шта до бра ко ја су у функ ци ји оства ри ва ња основ них до ба ра (др жа ва, 
при вре да, пра во су ђе), па се чак ис ти че да је за шти та оп штих до ба ра ле ги тим на са мо 
он да и у оној ме ри ако та ква оп шта до бра слу же чо ве ку (З. Сто ја но вић, Тенденцијеу
савременојнауцикривичногправаинекапитањанашегматеријалногкривичногзако
нодавства, оп. цит., стр. 16). 

32) Љ. Не шић, Кривичноправо,Општидео, Бе о град, 1991, стр. 10-11. 

33) Љ. Јо ва но вић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Општидео, оп. цит., стр. 4-6.
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оно по ја вљу је као ul ti ma ra tio прав ног по рет ка,34) као ње гов по след-
њи и нај ва жни ји чу вар.35)

Иако се кри вич но прав на за шти та дру штве них вред но сти36) 
оства ру је углав ном кроз ка зну као нај ва жни ју кри вич ну санк ци ју 
услед че га јој се да је ре пре сив ни, ре три бу тив ни ка рак тер, она се не 
оства ру је са мо кроз ре три бу ци ју и од ма зду, већ исто та ко и кроз пре-
вен ци ју (спре ча ва ње) вр ше ња кри вич них де ла.37) Шта ви ше циљ је кри-
вич ног пра ва да вас пит но ути че на по на ша ње љу ди (кроз ја ча ње мо ра ла 
и учвр шћи ва ње оба ве зе по што ва ња за ко на) ка ко би се они уз др жа ли од 
кр ше ња про пи са и по на ша ња ко ја су про тив прав на и у за ко ну од ре ђе на 
као кри вич на де ла. Та ко дру штво пу тем кри вич ног пра ва из ра жа ва сво је 
оче ки ва ње да ће се ње го ви чла но ви уз др жа ти од вр ше ња кри вич них де ла. 
То ука зу је да при мар ни циљ кри вич ног пра ва ни је при ме на кри вич них 
санк ци ја – да кле ре пре си ја, већ се оно за сни ва на прет по став ци да ве ћи на 
гра ђа на не ће вр ши ти кри вич на де ла.38)

Функ ци ја на шег кри вич ног пра ва је за шти та нај зна чај ни јих 
дру штве них до ба ра и вред но сти “за шти ће них” кри вич ним за ко но-

34) Кри ми нал но по ли тич ки по сма тра но по треб но је на ћи пра ву ме ру из ме ђу нео п ход не и 
ну жне ре пре си је и оно га што пред ста вља пре те ра но за ди ра ње у сфе ру по је дин ца што и 
за дру штво у це ли ни има не га тив не по сле ди це. За штит ну и га ран тив ну функ ци ју тре ба 
до ве сти у ме ђу соб ни склад. Или ути ли та ри стич ки при ступ тре ба огра ни чи ти на че ли ма 
пра вед но сти и сра змер но сти. Иако је до ста ра ши ре но схва та ње да упра во ре три бу ти-
ви зам во ди пре те ра но стро гим ка зна ма, ипак ве ћу опа сност у том по гле ду пред ста вља 
ути ли та рит зам. На и ме, пре те ра но ко ри шће ње кри вич но прав не ре пре си је је не са мо 
бес ко ри сно и штет но, већ је и симп том озбиљ них сла бо сти јед ног дру штва (З. Сто ја но-
вић, Тенденцијеусавременојнауцикривичногправаинекапитањанашегматеријалног
кривичногзаконодавства, оп. цит., стр. 15).

35) Ф. Ба чић, Кривичноправо,Опћидио, За греб, 1978, стр. 2-13; Б. Зла та рић, Кривичнопра
во,Првисвезак, За греб, 1970, стр. 73-79; Ж. Хор ва тић, Кривичноправо,Опћидио, оп. 
цит., стр. 31-32.

36) М. Ђор ђе вић, Ђ. Ђор ђе вић,Кривичноправо, Бе о град, 2010, стр. 26-27.

37) Ре пре сив ни ка рак тер кри вич ног пра ва мо же да до ве де и до од ре ђе не од бој но сти пре ма 
овој гра ни пра ва, до схва та ња да је ба вље ње кри вич ним пра вом за пра во кон зер ва тив-
на де лат ност не до стој на сло бо до љу би вог по је дин ца и бор ца за но ве вред но сти. Но, то 
је по гре шно схва та ње. Ти ме што ка жња ва де ли квен та и на тај на чин огра ни ча ва ње-
го ва пра ва, кри вич но пра во ујед но омо гу ће ва по што ва ње људ ских пра ва ствар них и 
по тен ци јал них жр та ва кри вич ног де ла, али и омо гу ћу је њи хов сло бо дан раз ви так (П. 
Но во се лац, Опћидиоказненогправа, оп.цит.,стр. 5). У прав ној те о ри ји се мо же на ћи и 
схва та ње пре ма ко ме кри вич но пра во сло бо ду не са мо огра ни ча ва, већ и ства ра. На и ме, 
ка жња ва ју ћи де ли квен та, кри вич но пра во се су прот ста вља на си љу и дру гим об ли ци ма 
са мо во ље по је дин ца чи ме се омо гу ћа ва оства ре ње пра вед но сти (Jescheck, We i gend, Le
hrbuchdesStraftrechts, AllgemeinerTeil, 5. Aufla ge, Ber lin, 1996, str. 3). 

38)  З. Сто ја но вић, Кривичноправо,Општидео, оп. цит., стр. 22.
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дав ством.39) Ова се за шти та оства ру је на спе ци фи чан на чин.40) На-
и ме, кри вич но пра во не ре гу ли ше дру штве не од но се не по сред но, 
тј. оно не про пи су је пра ви ла по на ша ња, већ од ре ђу је санк ци је за 
не по што ва ње по сто је ћих дру штве них, а пре све га прав них пра ви ла 
по на ша ња.41) Дру гим ре чи ма, за шти та на ве де них вред но сти оства ру је 
се на тај на чин што се од ре ђу ју људ ска по на ша ња ко ја пред ста вља ју кри-
вич на де ла и што се за та ква по на ша ња про пи су ју кри вич не санк-
ци је пре ма њи хо вим учи ни о ци ма у ци љу су зби ја ња кри ми на ли те та. Да-
кле, кри вич но прав на за шти та оства ру је се post factum, он да ка да 
је за шти ће но до бро већ оште ће но или угро же но. Због те чи ње ни це 
из гле да да за штит на функ ци ја, ко ја се нај че шће оства ру је при ме ном ка-
зне, има чи сто ре пре сив ни ка рак тер. Кроз ка зну се, по ред ре пре си је, 
оства ру је и пре вен ци ја (ин ди ви ду ал на и ге не рал на).

Због по себ ног зна ча ја кри вич ног пра ва за очу ва ње и за шти ту 
на ци о нал не без бед но сти, по треб но је ука за ти на од нос из ме ђу кри-
вич ног и устав ног пра ва ко је утвр ђу је осно ве на ци о нал не без бед-
но сти. Од нос из ме ђу ове две гра не по зи тив ног пра ва42) про из и ла зи 
из од но са ко ји по сто ји из ме ђу Кри вич ног за ко ни ка и Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је. У прав ним си сте ми ма др жа ва где је устав ни акт основ-
ни пи са ни за кон, сви за ко ни мо ра ју про из и ла зи ти из ње га, тј. мо ра ју 
би ти из гра ђи ва ни на на че ли ма ко ја су про кла мо ва на у ње му. Устав 

39)  Ка да се го во ри о за шти ти ној функ ци ји кри вич ног пра ва у пра ви план се по ста вља про-
блем од ре ђи а ња са др жи не оп штег за штит ног објек та. Основ но је пи та ње да ли у људ-
ским пра ви ма тре ба ви де ти основ ни ори јен тир кри вич но прав не за шти те. Да ли тре ба 
те жи ти то ме да кри вич но пра во шти ти са мо основ на људ ска пра ва и са мо она оп шта 
до бра ко ја су у функ ци ји оства ри ва ња људ ских пра ва. За то се и по ста вља пи та ње шта 
се у ства ри шти ти кри вич ним пра вом. На и ме, кри вич но пра во мо же да шти ти са мо оно 
што по сто ји, па сто га тре ба од у ста ти од те жње да се шти те не ка иде ал на, за ми шље на, 
де кла ра тив но по ста вље на пра ва чо ве ка од но сно не ке ап стракт не и пра зне пој мов не ка-
те го ри је. То зна чи да кри вич но пра во шти ти са мо она људ ска пра ва ко ја за и ста по сто је 
у јед ном дру штву као по зи тив но вред но ва не да то сти (З. Сто ја но вић, „Ју го сло вен ско 
кри вич но за ко но дав ство у функ ци ји за шти те људ ских пра ва“, Збор ник ра до ва, Југосло
венскокривичнозаконодавствоислободеиправачовекаиграђанина, Бе о град, 2001, 
стр. 13).

40)  У прав ној те о ри ји се мо гу на ћи и дру га чи ја схва та ња о функ ци ји кри вич ног пра ва. 
Та ко се ис ти че со ци јал но-етич ка, уме сто ути ли та ри стич ке функ ци је кри вич ног пра ва. 
На и ме, за да так је кри вич ног пра ва не за шти та ак ту ел них прав них до ба ра, јер кри вич но 
пра во иона ко на сце ну сту па тек ка да су ова до бра по вре ђе на, не го по што ва ње со ци јал-
но-етич ких вред но сти у рад ња ма по је ди на ца у дру штву. Ка жња ва њем за кри вич на де ла 
ко ји ма се по вре ђу ју људ ска до бра, за пра во се об ли ку је со ци јал но-етич ки суд гра ђа на 
и ја ча њи хо ва вер ност, ода ност по што ва њу пра ва. На тај на чин оно по сред но шти ти 
људ ска пра ва јер ако се гра ђа ни бу ду по на ша ли у скла ду са пра вом, он да не ће ни би ти 
по вре де ових до ба ра (Wel zel, DasDeutscheStrafrecht, 11. Aufla ge, Ber lin, 1969. go di ne, 
str. 2). Ово се уче ње на ла зи у би ти, у су шти ни “су бјек тив ног си сте ма кри вич ног пра ва” 
(Ф. Ба чић, Кривичноправо,Опћидио, За греб, 1986, стр. 6).

41)  Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, Бе о град, 2002, стр. 18-19. 

42)  Ви ше: Р. Мар ко вић, Уставноправоиполитичкеинституције, Бе о град, 1995, Д. Сто ја-
но вић, Уставноправо, Ниш, 2005.
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Ре пу бли ке Ср би је43) као основ ни за кон од ре ђу ју осно ве дру штве ног, 
еко ном ског, по ли тич ког и др жав ног уре ђе ња – да кле сег мен те си сте ма 
на ци о нал не без бед но сти, утвр ђу ју и га ран ту ју пра ва и сло бо де гра ђа на, 
про кла му ју прин ци пе устав но сти и за ко ни то сти, на че ла ра да су до ва и 
ту жи ла штва, као и оба вља ња дру гих јав них функ ци ја.

Но, Устав Ре пу бли ке Ср би је у дру гом де лу под на зи вом: “Људ ска 
и ма њин ска пра ва и сло бо де” (чл. 18 – 81.) са др жи ви ше основ них прин-
ци па кри вич ног пра ва, као и устав не га ран ци је у ве зи са за шти том 
сло бо да и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на (прав на си гур ност у ка зне ном пра-
ву). Устав да ље про пи су је да ли це мо же би ти ли ше но сло бо де на 
осно ву од лу ке су да са мо у слу ча је ви ма ко ји су утвр ђе ни за ко ном, да 
се кри вич на де ла и кри вич не санк ци је мо гу од ре ди ти са мо за ко ном, да 
ни ко не мо же би ти ка жњен за кри вич но де ло пре не го што је оно би ло 
пред ви ђе но за ко ном као ка жњи во де ло и за ко је ни је би ла пред ви ђе на 
кри вич на санк ци ја (на че ло за ко ни то сти кри вич ног де ла и ка зне). Устав 
да ље пред ви ђа и низ ка жњи вих рад њи ко ја уства ри пред ста вља ју по-
себ на кри вич на де ла про тив сло бо да и пра ва чо ве ка и гра ђа ни на. 

Пре ма то ме, устав но пра во је из вор но пра во за кри вич но 
пра во. Оно по ста вља осно ве ка зне не по ли ти ке и од ре ђу је за шти ће не 
вред но сти. Кри вич но пра во оства ру је за шти ту тих вред но сти од ре-
ђи ва њем кри вич них де ла и санк ци ја. На тај на чин кри вич но пра во 
се по ја вљу је као сред ство за за шти ту устав ног по рет ка и без бед но сти 
Ср би је. Устав но пра во са др жи пре те жно де кла ра тив не нор ме чи ја се 
оба ве зност оства ру је по ли тич ким сред стви ма и нор ма ма дру гих гра на 
пра ва, док кри вич но пра во са др жи им пе ра тив не нор ме чи ја се оба-
ве зност обез бе ђу је при ме ном санк ци је.

ПРИНЦИПИКРИВИЧНОГПРАВА

Као са мо стал на и ори ги нал на гра на пра ва у прав ном си сте-
му Ре пу бли ке Ср би је, на ста ло од нај ста ри јих вре ме на па ра лел но 
са на стан ком др жа ве (мно го ра ни је не го дру ге гра не пра ва), кри-
вич но пра во по чи ва на ни зу прин ци па (ру ко вод них на че ла) ко-
ја су му спе ци фич на и нео дво ји ва од ње го ве при ро де, ка рак те ра 
и функ ци је. Рет ки су кри вич ни за ко ни ко ји из ри чи то у за кон ски 
текст уно се основ не прин ци пе као што је то учи нио Кри вич ни за-
ко ник Ру ске фе де ра ци је у чл. 3-7. ко ји из ри чи то на бра ја прин ци пе: 
1) за ко ни то сти, 2) јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном, 3) кри ви це, 4) 

43)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 98/2006.
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пра вед но сти и 5) ху ма но сти.44) На сли чан на чин и Кри вич ни за ко-
ник Аустри је45) у чла ну 1. од ре ђу је да не ма кри вич ног де ла ни ка-
зне без за ко на (прин цип за ко ни то сти), од но сно у чла ну 4. да не ма 
ка зне без кри ви це (прин цип кри ви це). Нај че шће за ко ни (као што 
то чи ни Кри вич ни за ко ник Ср би је) са др же прин цип за ко ни то сти 
кри вич ног де ла и ка зне (члан 1. КЗ), од но сно прин цип кри ви це 
(члан 2. КЗ), те прин цип ле ги ти ми те та (члан 3. КЗ) ко јим се по-
ста вља ју основ и гра ни це кри вич но прав не при ну де у ме ри у ко јој 
је то ну жно за су зби ја ње де ла ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју 
вред но сти за шти ће не кри вич ним  за ко но дав ством.46)

Ипак ту ма че њем од ред би Кри вич ног за ко ни ка Ср би је47) мо-
же мо за кљу чи ти да на ше кри вич но пра во по чи ва на сле де ћим 
прин ци пи ма48): за ко ни то сти, ле ги тим но сти, кри ви це, јед на ко сти, 
ху ма но сти, сра змер но сти и пра вед но сти. 

1) Прин цип  за ко ни то сти49) ни је са мо основ ни прин цип кри-
вич ног пра ва, већ пред ста вља и је дан од устав них по сту ла та.50) На 
ње гов зна чај ука зу је чи ње ни ца да је од ре ђен чла ном 1. КЗ  пре-
ма ко ме ни ко ме не мо же би ти из ре че на ка зна или дру га кри вич на 
санк ци ја за де ло ко је пре не го што је би ло учи ње но за ко ном ни је 
би ло од ре ђе но као кри вич но де ло, ни ти му се мо же из ре ћи ка зна 
или дру га кри вич на санк ци ја ко ја за ко ном ни је би ла про пи са на 
пре не го што је кри вич но де ло учи ње но. Нај че шће се овај прин цип 
стан дард но из ра жа ва мак си мом: nul lum cri men, nul la po e na, si ne le-
ge (кри вич ног де ла ни ка зне не ма без за ко на). У осно ви овог прин-
ци па се на ла зи оства ре ње га ран тив не (за штит не) функ ци је кри вич-
ног пра ва при че му се га ран ту је за шти та сло бо да и пра ва учи ни о цу 
кри вич ног де ла чи ме се по ста вља ефи ка сна бра на ар би трер но сти, 
са мо во љи и евен ту ал ним зло у по тре ба ма ор га на кри вич не ре пре си-

44)  И. Фе до со ва, Т. Ску ра то ва,УголовнијкодексРоссијскојфедерации, оп, цит., стр. 20-21.

45)  E. Fo reg ger, E. Se ri ni,StrafgesetzbuchStGB, 9. Aufla ge, Wi en, 1989, str. 11 i 14.

46)  Б. Че јо вић, „Основ ни прин ци пи кри вич ног за ко но дав ства Ср би је и Цр не Го ре“, Збор-
ник ра до ва, Казнено законодавство: прогресивна или регресивна решења, Бе о град, 
2005, стр. 77-95.

47)  Ж. Хор ва тић, Новохрватскоказненоправо, За греб, 1997, стр. 156-164. 

48)  З. Сто ја но вић, Кривичноправо,Општидео, оп.цит. стр. 38-45; Д. Јо ва ше вић, Кривично
право,Општидео, оп. цит., стр. 30-32.

49)  Г. Мар ја но вик, Македонскокривичноправо,Општдел, оп. цит., стр. 38-46.

50)  Пред ви ђен у чла ну 7. Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло-
бо да (Слу жбе ни лист Ср би је и Цр не Го ре, број 9/2003 и 5/2005) пре ма ко ме ни ко се не 
мо же сма тра ти кри вим за кри вич но де ло чи ње њем или не чи ње њем ко је у вре ме ка да је 
из вр ше но ни је пред ста вља ло кри вич но де ло по уну тарш њем или ме ђу на род ном пра-
ву или у чла ну 34. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је (СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 
98/2006) под на зи вом “прав на си гур ност у ка зне ном пра ву”.
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је.51) У те о ри ји се ис ти че да прин цип за ко ни то сти има ви ше стру ко 
деј ство52) та ко да он: 1) ис кљу чу је при ме ну не пи са ног (оби чај ног) 
пра ва, 2) за бра њу је ре тро ак тив ну (про врат ну) при ме ну за ко на на 
слу ча је ве ко ји су се де си ли пре ње го вог сту па ња на сна гу (при че-
му овај прин цип тр пи од ре ђе не из у зет ке у слу ча ју при ме не нај бла-
жег за ко на), 3) про пи су је нор ме ко ји ма се од ре ђу ју обе леж ја би ћа 
кри вич них де ла ја сно, кон крет но и пре ци зно ка ко би се не дво сми-
сле но мо гло за кљу чи ти у ко јим слу ча је ви ма по сто ји и ко је кри-
вич но де ло и 4) ис кљу чу је ства ра ње кри вич но прав не нор ме пу тем 
ана ло ги је. 

2) Прин цип ле ги тим но сти зна чи да је при ме на кри вич них 
санк ци ја пре ма учи ни о ци ма кри вич них де ла оправ да на, при хва-
тљи ва и ну жна. Овај прин цип по ста вља осно ве и гра ни це кри вич-
но прав не при ну де (ре пре си је) или пред ста вља кри ми нал но по ли-
тич ко оправ да ње, али и огра ни че ње те при ну де.53) Он је од ре ђен 
у чла ну 2. КЗ. Пре ма овом за кон ском ре ше њу за шти та чо ве ка и 
дру гих основ них дру штве них вред но сти пред ста вља основ и гра-
ни це за од ре ђи ва ње кри вич них де ла, про пи си ва ње кри вич них 
санк ци ја и њи хо ву при ме ну у ме ри у ко јој је то ну жно за су зби-
ја ње тих де ла.54) То зна чи да је кри вич но пра во по след ње, крај ње, 
од сут но сред ство55) у за шти ти нај зна чај ни јих дру штве них до ба ра и 
вред но сти ко је сту па у деј ство тек ка да и уко ли ко дру ге прав не (и 
ван прав не ме ре нпр. мо рал не при ро де) не мо гу да да ју ре зул тат и 

51)  С. Франк, „Зна че ње на че ла за ко ни то сти у кри вич ном за ко ни ку“, ЗборникПравногфа
култетауЗагребу, За греб, 1948, стр. 231-242; Ф. Ба чић, „Кри вич но пра во су ђе – устав-
ност и за ко ни тост“, Нашазаконитост, За греб, бр. 11-12/1987, стр. 199-237; Н. Ср зен-
тић, „Прин ци пи кри вич ног за ко но дав ства – осно ва за од ре ђи ва ње кри вич не ре пре си је“, 
ГодишњакПравногфакултетауСарајеву, Са ра је во, бр. 36/1988, стр. 278-281.

52)  З. Сто ја но вић, Кривичноправо,Општидео, оп. цит., стр. 40.

53)  З. Сто ја но вић, „Ју го сло вен ско кри вич но за ко но дав ство у функ ци ји за шти те људ ских 
пра ва“, Збор ник ра до ва, Југословенскокривичнозаконодавствоислободеиправачове
каиграђанина, Бе о град, 2001, стр. 11.

54)  З. Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, Бе о град, 2002, стр. 19.

55)  Са вре ме но кри вич но пра во и по ред на сто ја ња да из сво је при ме не ис кљу чи или све де 
на ми ни мум при нуд не ме ре, ипак мо ра да им при да од ре ђе ни зна чај. Та ну жност про из-
и ла зи из при ро де и функ ци је са мог кри вич ног пра ва. Да кле, не ма ди ле ме да кри вич но 
пра во мо ра да се ко ри сти при ну дом. Пи та ње се у те о ри ји, али и прак си по ста вља у ве зи 
са од ре ђи ва њем гра ни ца од но сно у ко јој се ме ри мо же кре та ти при ме на та кве при ну де. 
То у пр вом ре ду за ви си од по тре ба кри ми нал не по ли ти ке, ста ња дру штве но-еко ном-
ских и по ли тич ких од но са, али и дру гих окол но сти со ци јал не или еко ном ске при ро де, 
кул ту ре, тра ди ци је, схва та ња мо ра ла, оби ма, ди на ми ке и струк ту ре кри ми на ли те та итд. 
Дру штво има пра во да ка зни сва ко ли це ко је сво јом рад њом пре кр ши нор ме прав ног по-
рет ка (пра ви ла дру штве ног по на ша ња), али ра ди очу ва ња основ них пра ва и сло бо да чо-
ве ка тре ба да се огра ни чи у при ме ни при ну де пре ма чо ве ку са мо док је та ква дру штве на 
по тре ба за при ну дом нео п ход на. Ова кав став не не ги ра кри вич но прав ну ре пре си ју ни ти 
оту пљу је ње ну оштри ну у окви ру ра ци о нал не и дру штве ним по тре ба ма од го ва ра ју ће 
зо не ка жњи во сти (Б. Че јо вић, Кривичноправоусудскојпракси, оп.цит. стр. 4).
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оства ре ефи ка сну, ква ли тет ну и бла го вре ме ну за шти ту тих вред но-
сти. Из то га упра во про из и ла зи суп си ди јар ни, ак це сор ни ка рак тер 
кри вич ног пра ва у си сте му нор ми прав ног по рет ка.

3) Прин цип кри ви це пред ста ва ља те ко ви ну са вре ме ног кри-
вич ног пра ва. Он се на ла зи у осно ви су бјек тив не кри вич не од го-
вор но сти,56) па је из ри чи то пред ви ђен у чла ну 2. КЗ пре ма ко ме 
не ме ка зне или ме ре упо зо ре ња без кри ви це.57) То зна чи да се ове 
кри вич не санк ци је мо гу из ре ћи са мо учи ни о цу кри вич ног де ла ко-
ји је “крив” за учи ње но де ло, ко ји да кле по се ду је од ре ђе на пси хич-
ка свој ства (ура чу љи вост) и од ре ђе ни пси хич ки од нос (из ра жен у 
уми шља ју или не ха ту, те све сти или ду жно сти и мо гућ но сти по-
сто ја ња све сти о за бра ње но сти) пре ма учи ње ном кри вич ном де-
лу.58) Кри ви ца учи ни о ца мо ра да по сто ји у вре ме из вр ше ња кри вич-
ног де ла и она се мо ра утвр ди ти у кри вич ном по ступ ку (кри ви ца 
не сме да оста не у сум њи). Прин цип кри ви це има дво ја ко деј ство: 
1) учи ни лац од го ва ра за сво је по на ша ње са мо ако је крив и 2) учи-
ни лац од го ва ра са мо за сво је по на ша ње, а не за по на ша ње дру гих 
ли ца (што ука зу је да је ис кљу че на ко лек тив на од го вор ност у са вре-
ме ном кри вич ном пра ву). Ово дру го деј ство је ре ла тив ног ка рак те-
ра бу ду ћи да са вре ме на кри вич на за ко но дав ства по зна ју из у зет ке 
од ова ко схва ће не кри ви це: нпр. код кри вич них де ла ко ја су учи ње-
на пу тем штам пе или дру гих сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, код 
кри вич не од го вор но сти прав них  ли ца59) или код ко манд не (ста ре-
шин ске, за по вед не) од го вор но сти60) или од го вор но сти за “за јед нич-
ки зло чи нач ки по ду хват”.

4) Прин цип јед на ко сти гра ђа на зна чи да се за кон јед на ко 
при ме њу је на све гра ђа не у слу ча ју кр ше ња нор ми прав ног по рет-
ка. Низ про пи са до ма ћег (члан 21. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је), али 

56)  Кри вич но пра во је гра на пра ва ко ја се у ве ли кој ме ри за сни ва на су бјек тив ном. Упра во 
се су бјек тив ни суп страт – кри ви ца, уну тра шње пси хич ко ста ње учи ни о ца кри вич ног 
де ла ис по ља ва кроз ње го во по на ша ње ко је је у за ко ну пред ви ђе но као кри вич но де ло. 
Из то га се из вла чи за кљу чак да ли је учи ни лац мо гао и дру га чи је да по сту пи не го што 
је ствар но по сту пио у кон крет ном слу ча ју ка да је оства рио по сле ди цу кри вич ног де ла 
у спољ ном све ту, од но сно да ли је он мо гао да из бег не из вр ше ње кри вич ног де ла те да 
ли му се оно мо же при пи са ти ((З. Сто ја но вић, Тенденцијеусавременојнауцикривичног
праваинекапитањанашегматеријалногкривичногзаконодавства, оп. цит.,стр. 17). 

57)  Д. Јо ва ше вић, „Кри ви ца у но вом Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср би је“, ГласникАК
Војводине, Но ви Сад, бр. 9/2006, стр. 475-507.

58)  Д. Јо ва ше вић, Б. Пе тро вић, „Но ви кон цепт кри ви це у кри вич ном пра ву Ре пу бли ке Ср-
би је“, ЗборникПравногфакултетауНишу, Ниш, бр. 47/2006, стр. 33-61.

59)  Д. Јо ва ше вић, Б. Пе тро вић, „Кри вич на од го вор ност прав них ли ца у са вре ме ном кри-
вич ном пра ву“, Збор ник ра до ва, Изградњаправног системаРепубликеСрбије, Ниш, 
2007, стр. 179-194.

60)  Д. Јо ва ше вић, Међународнокривичноправо, Ниш, 2011, стр. 61-62.
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и ме ђу на род ног пра ва (Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да у чла ну 14.) за бра њу је дис кри ми на ци-
ју по би ло ком осно ву. То зна чи да је по ло жај свих гра ђа на јед нак 
пред за ко ном у ве зи са њи хо вом од го вор но шћу за по на ша ња ко-
ји ма су оства ре на кри вич на де ла. Или дру гим ре чи ма кри вич ни 
суд мо ра да по сту па на исто ве тан на чин пре ма сва ком учи ни о цу 
кри вич ног де ла. 

5) Прин цип ху ма но сти про жи ма це ло куп ни прав ни си стем 
на ше зе мље. Он се у кри вич ном пра ву ја вља у два ви да: 1) за штит-
на (га ран тив на) функ ци ја кри вич ног пра ва је ху ма ни стич ког ка-
рак те ра јер се њи ме шти те чо век и дру ге основ не вред но сти. Та 
за шти та чо ве ка, ње го вих до ба ра и вред но сти (сло бо да и пра ва) се 
на ла зи у осно ви при ме не кри вич ног пра ва и 2) ху ма ни ка рак тер у 
по сту па њу пре ма учи ни о цу кри вич ног де ла у то ку кри вич ног по-
ступ ка, од но сно у то ку из вр ше ња из ре че них  кри вич них санк ци-
ја. Учи ни о цу кри вич ног де ла се од у зи ма ју или огра ни ча ва ју са мо 
сло бо де и пра ва у оној ме ри, оби му и тра ја њу ко ли ко је то ну жно 
за оства ре ње свр хе кри вич них  санк ци ја уоп ште, од но сно сва ке по-
је ди не санк ци је.

6) Прин ци пи сра змер но сти и пра вед но сти про из и ла зе из 
ути ли та ри стич ког ка рак те ра кри вич ног пра ва. Пред ви ђа ју ћи си-
стем кри вич них санк ци ја, про пи са но је да суд те санк ци је при-
ме њу је, од ме ра ва при ла го ђа ва ју ћи их кон крет ном учи ни о цу, за-
ко ном про пи са ној ка зни, свр си ка жња ва ња и има ју ћи у ви ду све 
олак ша ва ју ће и оте жа ва ју ће окол но сти.61) То зна чи да ка зна (као 
нај зна чај ни ја кри вич на санк ци ја) мо ра би ти ин ди ви ду а ли зи ра на, 
при ла го ђе на те жи ни учи ње ног кри вич ног  де ла и лич но сти ње го-
вог учи ни о ца (сте пе ну ње го ве кри ви це) што ука зу је на сра змер-
ност при ме не кри вич них санк ци ја. У ве зи са овим прин ци пом је и 
прин цип ин ди ви ду а ли за ци је ка зне (при ли ком про пи си ва ња, из ри-
ца ња и из вр ше ња). Пра вед ност се на ла зи у осно ви при ме не свих 
кри вич них санк ци ја. Пра вед но је пре ма учи ни о цу кри вич ног де ла 
из ре ћи ка зну због кр ше ња нор ми прав ног по рет ка. Прин цип пра-
вед но сти по ти че из пра ва на пра вич но су ђе ње (члан 6. Европ ске 
кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да) и има 
дво ја ки ка рак тер: 1) јед на кост свих пред за ко ном и 2) пра вед ност 
ка зне или дру ге  кри вич не санк ци је. 

61)  Д. Јо ва ше вић, „Зна чај олак ша ва ју ћих и оте жа ва ју ћих окол но сти при од ме ра ва њу ка зне 
у кри вич ном пра ву“, Правнамисао, Са ра је во, бр. 1-2/2005, стр. 14-31.
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КРИВИЧНОПРАВОИНАЦИО
НАЛНАБЕЗБЕДНОСТ

Ка да се раз ма тра уло га и ме сто кри вич ног пра ва у из град-
њи, обез бе ђе њу и за шти ти на ци о нал не без бед но сти уоп ште у са-
вре ме ним прав ним си сте ми ма, па та ко и у Ср би ји, од по себ ног је 
зна ча ја ана ли за основ них ка рак те ри сти ка кри вич них де ла ко ји ма 
се за пра во по вре ђу је или угро жа ва на ци о нал на без бед ност. Овај 
си стем “по ли тич ких” кри вич них де ла је у Кри вич ном за ко ни ку 
Ср би је пред ви ђен у гла ви два де сет осмој под на зи вом: “Кри вич на 
де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ср би је” и са др жи ви-
ше кри вич них де ла пред ви ђе них у чл. 305-321.

Ова кри вич на де ла су усме ре на на угро жа ва ње, под ри ва ње, 
по вре ду или угро жа ва ње нај зна чај ни јих вред но сти на ко ји ма се 
за сни ва дру штве но и др жав но уре ђе ње и по ли тич ки и еко ном ски 
си стем на ше др жа ве. Те основ не вред но сти ко је су утвр ђе не Уста-
вом Ре пу бли ке Ср би је62) је су: др жав но и дру штве но уре ђе ње, еко-
ном ски и по ли тич ки си стем, ор га ни за ци ја др жав не вла сти и без-
бед ност др жа ве ко ја укљу чу је њен су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни 
ин те гри тет. Сто га се она на зи ва ју “по ли тич ка кри вич на де ла” чи ји 
је на ста нак уско по ве зан са на стан ком др жа ве и пра ва уоп ште и 
по тре бом за шти те ње них нај зна чај ни јих до ба ра и вред но сти. Од 
њих се раз ли ку ју кла сич на или оп шта кри вич на де ла. По де ла кри-
вич них де ла на по ли тич ка (ево лу тив на) и кла сич на (ата ви стич ка) 
је из вр ше на пре ма њи хо вој при ро ди, а она има осно ву у при род-
но прав ној те о ри ји Ху га Гро ци ју са. Ова по де ла има и прак ти чан 
зна чај јер за учи ни о це по ли тич ких кри вич них де ла ни је мо гу ћа 
екс тра ди ци ја стра ним суд ским ор га ни ма ра ди во ђе ња кри вич ног 
по ступ ка, од но сно ра ди из вр ше ња из ре че них ка зни. 

По ли тич ка кри вич на де ла63) су се по ја ви ла ра но и спа да ју у 
ред нај ста ри јих кри вич них де ла. Ме ња ли су се об ли ци вла да ви не 
и по ли тич ки си сте ми, ме ња ла се и са др жи на ових де ла, њи хо ви 
об ли ци и ви до ви ис по ља ва ња, али не и њи хов ка рак тер на па да на 
кон крет но дру штве но и др жав но уре ђе ње. С об зи ром на то да су 
ова кри вич на де ла усме ре на на по вре ду, под ри ва ње или пот ко па ва-
ње нај зна чај ни јих дру штве них вред но сти за чи ју за шти ту и обез бе-
ђе ње је на ро чи то за ин те ре со ва на по ли тич ка власт, она се на ла зе у 
свим кри вич ним за ко ни ма, нај че шће на пр вом ме сту и сма тра ју се 
нај те жим кри вич ним де ли ма за ко ја се пред ви ђа ју и нај те же ка зне. 

62)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 98/2006.

63)  Д. Јо ва ше вић, КоментарКривичногзаконаСРЈугославије, оп. цит., стр. 247-369.
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Ова кри вич на де ла су до фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је сма тра-
на као по себ на вр ста де ли ка та за ко ја су ва жи ла по себ на пра ви ла о 
кри вич ној од го вор но сти и ка жња ва њу њи хо вих учи ни ла ца. Ка зне 
за учи ни о це ових де ла би ле су су ро ве и не чо веч не. И у са вре ме-
ном кри вич ном пра ву по сто је та ква за ко но дав ства ко ја из два ја ју 
ову гру пу кри вич них де ла од оста лих, и то та ко што их пред ви ђа ју 
у по себ ним за ко ни ма64) или што за њи хо ве учи ни о це пред ви ђа ју 
по себ на пра ви ла о кри вич ној од го вор но сти и ка жња ва њу или што 
се ства ра ју по себ ни су до ви за су ђе ње учи ни о ци ма ових де ла.

На ше кри вич но за ко но дав ство сма тра да кри вич на де ла про-
тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ср би је чи не је дин стве ну гру-
пу де ла ко ји ма се пру жа за шти та: дру штве но-по ли тич ком уре ђе-
њу, по ли тич ком и еко ном ском си сте му, об ли ку по ли тич ке вла сти 
и ор га ни за ци ји и по ло жа ју нај ви ших др жав них ор га на, те спољ ној 
и уну тра шњој без бед но сти др жа ве, су ве ре ни те ту и те ри то ри јал-
ном ин те гри те ту. Све ове вред но сти су та ко ме ђу соб но по ве за не да 
пред ста вља ју не де љи ву це ли ну као објект за шти те. Ова кри вич на 
де ла пред ста вља ју, да кле, по ли тич ка кри вич на де ла. Њи хов по ли-
тич ки ка рак тер од ре ђу ју два еле мен та: 1) за штит ни објект про тив 
ко га су усме ре на и 2) по бу да (мо тив) због ко јих се вр ше. За штит ни 
објект код ових кри вич них де ла је сте дру штве но и др жав но уре ђе-
ње Ср би је и ње на без бед ност. Мо тив на па да на ове вред но сти је сте 
на ме ра угро жа ва ња устав ног уре ђе ња или без бед но сти др жа ве. За 
по сто ја ње нај ве ћег бро ја ових кри вич них де ла је од зна ча ја да је 
њи хо ва рад ња из вр ше ња пред у зе та од стра не ли ца ко ји у мо мен-
ту пред у зи ма ња рад ње по сту па са ова квом на ме ром, без об зи ра да 
ли је та на ме ра у кон крет ном слу ча ју и оства ре на. По сто ја ње ове 
на ме ре на стра ни учи ни о ца у вре ме пред у зи ма ња рад ње из вр ше-
ња ука зу је и на об лик кри ви це са ко јим по сту па учи ни лац, а то је 
ди рект ни уми шљај.

Сфе ра ка жњи вих де лат но сти је код ових кри вич них де ла по-
ста вље на ши ре не го код оста лих, кла сич них кри вич них де ла. Та ко, 
по ред за ко ном тач но од ре ђе не де лат но сти у сми слу рад ње из вр ше-
ња, свр ше но де ло по сто ји и у слу ча ју са мог за по чи ња ња ове рад-
ње. То зна чи да је по ку шај код нај ве ћег бро ја ових кри вич них де ла 
из јед на чен са свр ше ним де лом. Та ква су де ла код ко јих се рад ња 
са сто ји у “по ку ша ју” да се др жа ва до ве де у по ло жај пот чи ње но сти 
или за ви сно сти (члан 305. КЗ) или “по ку ша ју” да се от це пи део 
те ри то ри је др жа ве (члан 307. КЗ) или “по ку ша ју” да се про ме ни 
устав но уре ђе ње (члан 308. КЗ). За по сто ја ње не ких од ових де ла 

64)  Та ко је у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји у при ме ни био по се бан За кон о за шти ти јав не без бед-
но сти и по рет ка у др жа ви из 1921, по зна ти ји као “Об зна на”.
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је по треб но да је рад ња из вр ше ња пред у зе та на од ре ђе ни на чин : 1) 
упо тре бом си ле (ап со лут ном или ком пул зив ном), 2) прет њом упо-
тре бе си ле и 3) на про тив у ста ван на чин. То зна чи да је на чин из-
вр ше ња рад ње еле ме нат би ћа ових кри вич них де ла ко ји мо ра би ти 
об у хва ћен уми шља јем учи ни о ца.

Иако Кри вич ни за ко ник не по зна је при прем не рад ње као ста-
ди јум, фа зу у из вр ше њу кри вич ног де ла (као оп шти ин сти тут кри-
вич ног пра ва), ипак и он ни је мо гао да из бег не да од ре ђе не при-
прем не рад ње ко је су упра вље не на ства ра ње усло ва и по год но сти 
да се из вр ше по ли тич ка кри вич на де ла оста ну не ка жње не. Та ко је у 
овом слу ча ју ка жња ва ње за при прем не рад ње, усло вље но зна ча јем 
објек та за шти те. На и ме, за шти та дру штве но-еко ном ског, по ли тич-
ког и др жав ног уре ђе ња и очу ва ње без бед но сти др жа ве у це ли ни 
или по је ди ног ње ног де ла, зах те ва да бу ду ин кри ми ни са не све оне 
де лат но сти ко је ре ал но и не по сред но, бли ско и ствар но мо гу угро-
зи ти ове за шти ће не вред но сти. Ве ли ки број та квих де лат но сти има 
ка рак тер при прем них рад њи, ко је су уда ље не од не по сред не рад ње 
из вр ше ња, али ко је омо гу ћу ју ње но из вр ше ње уоп ште или из вр-
ше ње на лак ши, бр жи, јед но став ни ји и ефи ка сни ји на чин. Та ко је 
у чла ну 320. КЗ пред ви ђе но по себ но кри вич но де ло под на зи вом: 
“При пре ма ње де ла про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ре пу-
бли ке Ср би је” ко је се са сто ји у пред у зи ма њу при прем них рад њи за 
из вр ше ње за ко ном тач но на ве де них по ли тич ких кри вич них де ла. 

При то ме је сам за ко но да вац од ре дио да се као при прем не 
рад ње сма тра ју:65) 1) на ба вља ње или оспо со бља ва ње сред ста ва 
за из вр ше ње кри вич ног де ла, 2) от кла ња ње пре пре ка за из вр ше-
ње кри вич ног де ла, 3) до го ва ра ње, пла ни ра ње или ор га ни зо ва ње 
са дру ги ма из вр ше ња кри вич ног де ла и 4) дру ге рад ње ко ји ма се 
ства ра ју усло ви за не по сред но из вр ше ње кри вич ног де ла. Пр ве 
три при прем не рад ње су од ре ђе не тач но по на зи ву, при ро ди и са-
др жи ни де лат но сти, док је у че твр том слу ча ју за ко но да вац упо тре-
био уоп ште ну фор му ла ци ју за од ре ђи ва ње при прем них рад њи. Но, 
при прем не рад ње су као по себ но кри вич но де ло пред ви ђе не и у 
од ред би чла на 319. КЗ под на зи вом “Удру жи ва ње ра ди про тив у-
став не де лат но сти” где се при прем не де лат но сти са сто је у ства-
ра њу гру пе или ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе за вр ше ње по ли-
тич ких кри вич них де ла где по сто ји свр ше но кри вич но де ло без 
об зи ра да ли је не ко кри вич но де ло у са ста ву гру пе из вр ше но или 
по ку ша но.66)  

65)  Д. Јо ва ше вић, В. Ика но вић, КривичноправоРепубликеСрпске,Посебнидео, Ба ња Лу-
ка, 2012, стр. 218-221.

66)  В. Ђур ђић, Д. Јо ва ше вић, Кривичноправо,Посебнидео, Бе о град, 2010, стр. 213-216.
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Код нај ве ћег бро ја ових кри вич них де ла по сле ди ца се са-
сто ји у угро жа ва њу устав ног уре ђе ња или без бед но сти Ре пу бли ке 
Ср би је. Та опа сност се нај че шће ја вља у ви ду ап стракт не опа сно-
сти, а ре ђе као кон крет на опа сност. По сле ди ца по вре де се из у зет но 
рет ко ја вља са мо код не ких кри вич них де ла: уби ство пред став ни ка 
нај ви ших др жав них ор га на (члан 310. КЗ) или по вре да те ри то ри-
јал ног су ве ре ни те та (члан 318. КЗ). У слу ча ју да је услед пред у зе те 
рад ње из вр ше ња основ ног по ли тич ког кри вич ног де ла на сту пи ла 
те жа по сле ди ца у ви ду по вре де ве ћег оби ма и ин тен зи те та, или је 
пак рад ња из вр ше ња основ ног де ла пред у зе та под на ро чи то оте-
жа ва ју ћим окол но сти ма ко је ука зу ју на ве ћи сте пен те жи не и опа-
сно сти, та да основ но кри вич но де ло до би ја те жу ква ли фи ка ци ју 
и пре ра ста у те шко де ло про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти 
Ср би је (члан 321. КЗ). 

За не ка по ли тич ка кри вич на де ла од зна ча ја је вре ме пред у-
зи ма ња рад ње из вр ше ња. Ако је рад ња из вр ше ња тих кри вич них 
де ла пред у зе та у вре ме рат ног или ван ред ног ста ња или за вре ме 
ору жа ног су ко ба, по сто ји те шко де ло про тив устав ног уре ђе ња и 
без бед но сти Ср би је за ко је је за кон про пи сао по о штре но ка жња-
ва ње – ка зну за тво ра нај ма ње де сет го ди на или за твор од три де-
сет до че тр де сет го ди на. То зна чи да је вре ме из вр ше ња ових де ла 
ква ли фи ка тор на окол ност. У по гле ду кри ви це ова кри вич на де ла 
мо гу би ти из вр ше на са мо са уми шља јем. То је нај че шће ди рект ни 
уми шљај ко ји ка рак те ри ше на ме ра угро жа ва ња устав ног уре ђе ња 
или без бед но сти др жа ве. Из у зе так по сто ји са мо код кри вич ног де-
ла ода ва ња др жав не тај не (члан 316. КЗ) ко је мо же би ти учи ње но и 
из не ха та. Из вр ши лац ових кри вич них де ла мо же би ти сва ко ли це. 
Но, са мо гра ђа нин Ср би је (до ма ћи др жа вља нин) мо же би ти учи ни-
лац кри вич ног де ла при зна ва ња ка пи ту ла ци је или оку па ци је (члан 
306. КЗ). Код кри вич ног де ла ода ва ња др жав не тај не (члан 316. 
став 1. КЗ) као учи ни лац де ла се мо же ја ви ти са мо ли це ко ме је др-
жав на тај на по ве ре на у слу жби или уоп ште на ра ду. У по гле ду про-
стор ног ва же ња кри вич ног за ко на, код ових кри вич них де ла (осим 
за де ло из чла на 317. КЗ – иза зи ва ње на ци о нал не, ра сне и вер ске 
мр жње и не тр пе љи во сти), као основ ни прин цип се у сми слу чла на 
7. КЗ ја вља ре ал ни или за штит ни прин цип).  

ЗАКЉУЧАК

Из на ве де них из ла га ња про из и ла зи да по јам кри вич ног пра ва 
као гра не по зи тив ног пра ва тре ба све о бу хват но од ре ди ти на ба зи 
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је дин ства ма те ри јал ног и фор мал ног еле мен та. Ма те ри јал ни еле ме-
нат, од но сно са др жи ну кри вич ног пра ва чи ни од ре ђи ва ње кри вич-
ног де ла и кри вич не санк ци је у ци љу оства ре ња за штит не, га ран-
тив не функ ци је – су зби ја ња кри ми на ли те та ко јим се по вре ђу ју или 
угро жа ва ју за шти ће не дру штве не вред но сти. Фор мал ни еле ме нат се 
огле да у то ме што се и кри вич на де ла и кри вич не санк ци је, као и 
усло ви за њи хо ву при ме ну мо гу од ре ђи ва ти са мо за ко ном. То ука зу-
је да је кри вич но пра во за кон ско пра во, од но сно да је ње гов основ ни 
прин цип – прин цип ле га ли те та или за ко ни то сти кри вич ног де ла и 
ка зне. По што је прав ни по ре дак од ре ђен ни зом за ко на ко ји у сво јој 
укуп но сти чи не за ко но дав ство јед не др жа ве, то ce и кри вич но пра во 
као за кон ско пра во мо же по сма тра ти као гра на за ко но дав ства, од но-
сно гра на по зи тив ног пра ва јед не зе мље.

Ма те ри јал на (со ци јал на) ка рак те ри сти ка кри вич ног пра ва 
са сто ји се у ње го вој со ци јал ној функ ци ји – а то је за шти та нај-
зна чај ни јих дру штве них до ба ра и вред но сти од ре ђе не др жа ве. Та 
за шти та се оства ру је про пи си ва њем, из ри ца њем и из вр ше њем 
санк ци ја ко је има ју при нуд ни ка рак тер, а ко је се при ме њу ју пре ма 
учи ни о ци ма кри вич них де ла ко ји ма се по вре ђу ју или угро жа ва ју 
за шти ће не вред но сти. Кри вич но пра во, да кле, про гла ша ва од ре ђе-
на људ ска по на ша ња као кри вич на де ла пред ви ђа ју ћи за њи хо ве 
учи ни о це од ре ђе ну вр сту и ме ру ка зне или дру ге кри вич не санк ци-
је. То ука зу је на ути ли та ри стич ки ка рак тер ове гра не пра ва ко јој се 
че сто при го ва ра и њен ре пре сив ни, при нуд ни ка рак тер. 

Ипак као циљ ове гра не пра ва се ја вља, по ред ка жња ва ња 
учи ни ла ца кри вич них де ла ра ди за шти те нај зна чај ни јих дру штве-
них до ба ра и вред но сти и ути ца ње на људ ско по на ша ње на по сре-
дан на чин про пи си ва њем за бра ње них и ка жњи вих по на ша ња чи ме 
се ути че на гра ђа не у по гле ду њи хо вог из бо ра на чи на по на ша ња у 
скла ду са про пи си ма прав ног по рет ка или пак про тив ње га. То зна-
чи да циљ кри вич ног пра ва ни је у са мој при ме ни ка зне пре ма не-
по слу шни ма. Као са мо стал на и ори ги нал на гра на пра ва у прав ном 
си сте му Ре пу бли ке Ср би је, на ста ло од нај ста ри јих вре ме на па ра-
лел но са на стан ком др жа ве (мно го ра ни је не го дру ге гра не пра ва) 
кри вич но пра во по чи ва на ни зу прин ци па (ру ко вод них на че ла) ко ја 
су му спе ци фич на, и нео дво ји ва од ње го ве прир по де, ка рак те ра и 
функ ци је. Та ко се као основ ни прин ци пи на шег кри вич ног пра ва 
по ред за ко ном из ри чи то про пи са них: прин ци па за ко ни то сти, ле ги-
ти ми те та и кри ви це, ја вља ју и прин ци пи: јед на ко сти, ху ма но сти, 
сра змер но сти и пра вед но сти. 

Сви ови прин ци пи у свом је дин ству тре ба, из ме ђу оста лог, 
да обез бе де и ефи ка сну, ква ли тет ну и бла го вре ме ну за шти ту по је-
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ди них вред но сти ко је ула зе у по јам на ци о нал не без бед но сти. Та ко 
су у Ср би ји кри вич на де ла ко ји ма се шти ти на ци о нал на без бед-
ност пред ви ђе на као “по ли тич ка кри вич на де ла” у по себ ној гла ви 
Кри вич ног за ко ни ка ко ји ма се шти ти дво ја ки скуп вред но сти: 1) 
устав но уре ђе ње и 2) без бед ност Ср би је. Ове вред но сти се шти те 
про пи си ва њем ни за кри вич них де ла за чи је су учи ни о це пред ви ђе-
не стро ге ка зне. То је и ло гич но јер се ра ди о нај те жим кри вич ним 
де ли ма ко ја су упра вље на на по вре ду или угро жа ва ње нај зна чај ни-
јих дру штве них до ба ра и вред но сти.  
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Resume
Theconceptofcriminallawshouldbecomprehensivelydefined

onthebasisofunificationofmaterialandformalelement.Definingofa
criminalactandrespectivesanctionisamaterialelement.Itsfunction
isprotective,oneofaguarantor–thesuppressionofcrimewhichen
dangersbasicvaluesofasociety.Formalelementisreflectedinthefact
thatonlyalawcandeterminewhatacriminalactisandwhatasan
ctionis.Thus,basicprincipleofcriminallawistheprincipleoflegality.
Legalsystemisdefinedbyanumberoflaws,thusthecriminallawisa
branchofapositivelawofonestate.

Material(social)characteristicofacriminallawisinitssocial
function, i.e. inprotectionofmost important social valuesof society
andthestate.Thisprotectionispursuedthroughprescription,imposi
tionandenforcementofsanctionstowardstheperpetratorsofcriminal
acts.Inthisregard,criminallawdeclarescertainwaysofconductas
criminal,providingsanctionsfortheperpetrators.Thisisaclearsign
ofanutilitaristcharacterofthisbranchoflaw.

Theaimof thecriminal law isnotpunishment itself.Criminal
law isbasedonanumberof specificprinciples: legality, legitimacy,
guilt,equality,humanity,proportionalityandjustice.Theseprinciples
aresettoprovideefficient,qualityandtimelyprotectionofcertainva
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lues(oneofthesevaluesisnationalsecurity).InSerbia,criminalacts
sanctionedinthedefenseofnationalsecurityarelabeledas„political
criminalacts“,especiallyintheCriminallawchaptersprotectingthe
followingvalues:constitutionalorganizationandsecurityoftheRepu
blicofSerbia.Theseactsaregenerallyaimedattheviolationofmost
importantvaluesofthesociety.
Keywords:criminallaw,criminalacts,responsibility,criminalsanctions,ob

jectsofprotection,nationalsecurity
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