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О ДОБИЈАЊУ ДРОГЕ ИЗ МАКОВЕ СЛАМЕ* 

Прилог јаснијем опредељивању кривичног дела

САЖЕТАК: У тексту је дато појашњење елемената кривич- 
ног дела производње дроге из макове сламе (сувих чаура мака). 
Анализирана могућност производње дроге из макове сламе у 
реалним условима, неопходни елементи тог кривичног дела, 
као и начин вештачења (одговарајуће методе анализе) и неоп- 
ходни садржај Извештаја вештака у судским предметима по 
овом питању. Такође је указано на начин регулисања овог кри- 
вичног дела у другим правним систе.мима.

Размотрићемо овде два карактеристична типа реалних случаје- 
ва. У прву групу спадају они случајеви у којима је код лица осумњи- 
ченог за поседовање дроге пронађена само макова слама, док у дру- 
гу групу случајева спадају они у којима су осим макове сламе нађе- 
ни и производи прераде макове сламе.

У Решењу о утврђивању опојних дрога и психотропних суп- 
станци (Сл. Гласник Р Србије, бр. 24. од 15. марта 2005. год.) у делу 
A под бројем 54. дефинисан је као дрога Концентрат опијумског ма- 
ка. Овај концентрат је ближе описан као: производи добијени при по- 
ступку екстракције алкалоида из опијумског мака, ако се ти произво- 
ди стављају у промеш.

На почетку је корисно разјаснити значење појма опијумски мак. 
Опијумски мак је сваки засад мака. Придев опијумски је традицио- 
налног порекла и значења и описује мак који се код нас гаји ради 
семена; дакле опијумски мак је сваки засад мака, за разлику од ди-

* Рад примллн: 19. XII 2006. године.
' Др Павле Хаџић, 21000 Нови Сад, ул. Душана Васшћева 14.
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вљег, самониклог мака (булке). He постоје врсте гајеног мака које су 
опијумски мак и врсте мака које нису опијумски мак.

Опијумски мак (сваки култивисани засад мака) је могући извор 
за добијање морфина и других дрога. Заправо, мак је једини познат 
извор морфина, a даллм прерадом и хероина.

Током вегетације мак ствара алкалоиде. Највећи садржај алка- 
лоида је пред сазревање биљке. Када су чауре мака још зелене, мо- 
гуће их је зарезати оштрим предметом (обично специјално напра- 
вљеним ножићем), али тако да се чаура не пресече сасвим. На ме- 
сту где је биљка тако повређена, лучи се сок. Овај сок је на почетку 
млечнобеле боје, али стајањем на ваздуху сок се брзо суши и тамни. 
После неколико сати сакупљају тај стврднути и осушени сок, обич- 
но 100—200 милиграма (0,2 g) no чаури. Та стврднута смола је опи- 
јум, који се злоупотребљава пушењем, али ra они који су у поседу 
већих количина могу и јести. Ово је класична производња опијума 
и она је санкционисана законом.

Код нас у скорије време није забележена производња опијума 
на овакав начин. Почетком прошлог века је македонски опијум по 
квалитету био међу чувенијима у Европи и извозио се као фармаце- 
угска сировина, али ни тада у Македонији није забележен знатнији 
број особа које су злоупотребллвале опијум. Данас се опијум произ- 
води само у оним сиромашним земљама где је људски рад веома 
јефтин, на пример Авганистан и неке друге азијске земље.

Како се вегетациони период мака ближи крају, количина алка- 
лоида (дрога) у биљци се брзо смањује. Ипак, када је вегетација 
биљке завршена и издвојено семе мака за људску исхрану, у сасу- 
шеним деловима (слами) заостаје извесна количина алкалоида (дро- 
га). Оно мало дрога које су заостале налазе се једино у чаурама и 
5—10 cm стабљике непосредно испод чауре. Управо ови делови 
биљке представл>ају полазну сировину за добијање морфина за фар- 
мацеутску примену, као и за злоупотребу. Индустријски поступак 
прераде макове сламе је познат од прве половине прошлог века и 
први ra је развио и патентирао мађарски хемичар Јанош Кабај 
(Janos Kabay).^ Процес се састоји из механичког ситњења макове 
сламе и екстракције алкалоида из добијеног праха тако што се са- 
млевена макова слама екстрахује (кува) са раствором натријум би- 
сулфита и добијени раствор дроге се концентрује испаравањем рас- 
тварача (укувавањем раствора) док се не добије густи сируп. Ова гу- 
ста маса се меша са алкохолом и алкалоиди се у алкохолу раствара- 
ју, a касније се из алкохола таложи морфин. У маковој слами се на- 
лази око 0,2% алкалоида.

У недостатку хероина, зависници од хероина набавл>ају макову 
сламу и покушавају да из уситњене макове сламе издвоје бар део 
дроге. Ови покушаји представл>ају симулирање описаног техноло-

2 Kabay, J.: Pharmazeutische Monatshefte, 11, 73 (1930).
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шког процеса и састоје се, најчешће, у ситњењу макове сламе и ку- 
вању праха са водом. Даље одвоје сламу цеђењем кроз платно, a до- 
бијени чај пију као такав, или га укувавају на мању запремину. Они 
који су више упућени у индустријски процес користе и друге хеми- 
калије при екстракцији сламе да би повећали количину издвојене 
дроге.

Питање коришћења екстракта чаура мака ради злоупотребе је 
раније дискутовано у стручној литератури.^ Аутор закључује да јед- 
ноставном екстракцијом водом у кућним условима зависници не 
могу потпуно да задовоље своје дневне потребе за дрогом, јер су 
принуђени да пију по 5—6 литара екстракта (чаја) дневно. Такво 
мишљење је у стручним круговима важеће и данас.

Осврнимо се сада на правне аспекте коришћења макове сламе 
за производњу дроге.

У случају да је код неког лица нађена макова слама, против та- 
кве особе се покреће кривични поступак. Основ за оптужење тужи- 
оци налазе у следећим типским налазима вештака:

1. Макова слама је концентрат дроге, или
2. У маковој слами се налазе дроге (морфин, кодеин, папаве- 

рин, тебаин и друге)
Први налаз вештака је погрешан, иако се одржао у неким пра- 

воснажним пресудама. За макову сламу се не може тврдити да је 
концентрат дроге. Наиме, вештаци се, слабо познавајући право ста- 
ње, поводе једноставном логиком да ако у маку има дроге, онда је 
здраворазумски закључити да је у сувим чаурама мака концентраци- 
ја дроге већа!

Највећа концентрација дроге је у зеленим чаурама (пре завр- 
шетка вегетације), a дроге се зрењем мака распадају и њихова коли- 
чина се смањује. Тврдња вештака да је сува макова слама концен- 
трат дроге је, отприлике, исто тако разумна као када би неко тврдио 
да је осушени лимун концентрат Ц витамина!

Друга тврдња вештака је истинита и тужиоци на основу те 
тврдње олако подижу оптужницу темел>ећи је на следећем: Ако се у 
маковој слами налазе дроге (истина!), онда је поседовање макове 
сламе исто што и поседовање дроге, a то је санкционисано зако- 
ном.

Ипак, треба имати у виду да поседовање макове сламе законо- 
давац није изједначио са поседовањем дроге. Закон као дрогу пре- 
познаје само производе добијене екстракцијом, дакле на одређени на- 
чин обрађену макову сламу — односно производ те обраде.

3 W. Kiissner, Макова слама: проблем иншернационалне коншроле наркошика. (W. 
Kiissner, Poppy straw: a problem o f international narcotics control. Bulletin on Narcotics, 
vol. 13, No. 2 (1961), pp. 1—6.)
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Зашто је законодавац поступио на такав начин? Постоји ли ту 
извор забуне или извор нејасноћа?

Законодавац је поступио правилно не санкционишући поседо- 
вање макове сламе као поседовање дроге из следећих разлога:

Иако се у маковој слами заиста садрже дроге које се налазе на 
Листи дрога, ипак дрога која се налази у маковој слами није до- 
ступна за злоупотребу. Корисник би морао да унесе у организам 
макову сламу, односно да једе макову сламу, да би осетио дејство 
дроге. Човек не може да користи макову сламу као извор дроге. Да 
би постигао наркотични ефекат, појединац мора да поједе количину 
од 600—1000 g сламе, с обзиром на мали садржај дроге у њој, као и 
на чињеницу да организам може да усвоји само мали део дроге који 
се у слами налази. Варење оволике количине сламе је физиолошки 
немогуће! Уношење у организам велике количине сламе доводи до 
престанка рада органа за варење. Осим тога, сува макова слама у 
додиру са течношћу у организму бубри и повећава своју запремину 
за отприлике 40%. Зачепљење органа за варење (желуца и црева) 
маковом сламом може да доведе до смртног исхода. Уосталом, ни- 
када није забележено да су зависници користили макову сламу као 
такву (без додатне обраде) за задовољење својих потреба за дрогом.

Све у свему, иако дрога заиста постоји у сувим чаурама мака, 
она је недоступна за злоупотребу. To је разлог зашто законодавац 
није санкционисао поседовање макове сламе као поседовање дроге.

Следствено томе, све оптужнице за поседовање макове сламе у 
смислу поседовања дроге су без основа и неодрживе су.

Да би особа која злоупотребл>ава дрогу могла да искористи 
дрогу која се налази у маковој слами, она мора да дрогу преведе у 
облик који је доступан за коришћење — мора да направи екстракт, 
на начин како је то напред описано. To је разлог зашто је законода- 
вац, увиђајући такво стање ствари, санкционисао све производе на- 
ста,1е вкстракцијом маковв сламе.

Екстракцију макове сламе раде најчешће у кућним условима. 
Корисно је да полиција у сваком случају када нађе код некога мако- 
ву сламу изврши и претрес просторија које то лице користи. Ако се 
претресом нађу хемикалије, апарати или судови који нису уобичаје- 
ни за једно домаћинство, a могу да послуже за прераду макове сла- 
ме — ти елементи могу да снажно подрже оптужницу за производ- 
њу дроге.

Остаје да размотримо и јасније дефинишемо шта су то произ- 
води настали екстракцијом.

Сваки процес екстракције се састоји из једног броја поступака, 
a основни кораци у процесу екстракције су следећи:

1. Ситњење макове сламе,
2. Кување са водом или хемикалијама,
3. Одвајање сламе из које је дрога екстрахована, и
4. Ковдешровање добијеног раствора (не мора увек бити рађено).
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Иако ситњење макове сламе пре екстракције представља кори- 
стан технолошки корак, ипак само ситњење сламе без осталих рад- 
њи се не може сматрати довољним за подизање оптужнице у сми- 
слу да је починилац који је ситнио макову сламу заправо започео 
екстракцију дроге. Ситњењем сламе (млевењем) се хемијска приро- 
да дроге у слами не мења и дрога је и после ситњења сламе исто 
тако недоступна за коришћење.

Да би оптужница била основана мора се код оптуженог наћи 
екстракт, било у виду течности или у чврстом облику. Чврсти екс- 
тракт макове сламе добијају упаравањем течности (воде) до сува.

Оптужени може да негира да је нађени екстракт, у случајевима 
када јвсте нађен, заправо екстракт макове сламе. У свим случајеви- 
ма је потребно извршити вештачење екстракта са циљем да се хе- 
мијским аналитичким методама докаже у екстракту присуство дрога 
које се налазе на Листи дрога, a које потичу из мака. Тиме се дока- 
зује да се заиста ради баш о екстракту мака. Најчешће се доказује 
присуство морфина у екстракту, јер је њега највише, па се он нај- 
лакше и доказује.

Уколико је количина екхтракта који је нађен код оптуженог ма- 
ла (100—200 mL) вештачење и поред коришћења савремених анали- 
тичких метода може да буде несигурно због веома малих количина 
дроге која се у слами налази. Дрога стварно присутна у слами, осим 
тога, бива хемијским поступком само делом извучена из сламе, па 
је количина дроге у екстракту заиста и по хемијским аналитичким 
мерилима минимална.

Као одговарајућу методу вештачења екстракта макове сламе на 
суду, по правилу, треба уважавати само аналитичку методу гасна 
хроматоГрафија — масена спектрометрија. Анализа овом методом 
се ради и у Новом Саду. Остале хемијске аналитичке методе (ин- 
фрацрвена спектроскопија, танкослојна хроматографија) су мање по- 
уздане, a када се ради о малим количинама затеченог екстракта и 
сасвим непоуздане, односно пружају знатне могућности за оспора- 
вање резултата вештачења.

Рецимо, на крају, неколико речи о Извештају вештака. Постоји 
знатна разлика у презентовању налаза вештака у нашем и другим 
правосудним системима. Садржај Извештаја вештака није законом 
јасно и сасвим прописан. У нашој судској пракси вештак хемијске 
струке, најчешће, извештава суд о томе које је хемијске аналитичке 
методе користио, као и о томе које је дроге пронашао у узорку. У 
пракси судова у другим, развијенијим земљама, адвокати који бране 
оптужене по овим основама, често траже потпуни извештај вештака 
са свим резултатима мерења, свим спектрима и свим подацима на 
основу којих је вештак донео закључак који је презентовао суду. 
Ово, наравно, има практичног смисла и пружа извесне наде на 
успех одбране само у случајевима када окривљени пориче дело због
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којег се терети, a истовремено je количина заплењеног екстракта 
(дроге) мала.

Захтев да вештак достави Суду дословно све резултате свих ме- 
рења која је обавио има за циљ да открије неку слабу тачку у Изве- 
штају вештака, ако она постоји. Детаљнија дискусија резултата Из- 
вештаја вештака у таквим случајевима оставл>а извесни простор за 
оспоравање налаза чак и када је анализа извршена најсавременијим 
аналитичким методама.

Проблем добијања дроге из макове сламе је сложен с обзиром 
на веома мале количине дроге које је из макове сламе могуће у кућ- 
ним условима добити. Да би поједноставио овај проблем, законода- 
вац у правним системима Сједињењих Америчких Држава и Кана- 
де, на пример, експлицитно прописује и изједначава поседовање 
свих делова биљке мака, осим семена, као поседовање дроге.'' На 
овај начин су многе недоумице унапред решене, али сматрамо да је 
овакво решење ипак последииа специфичне ситуације и масовне 
злоупотребе дрога у тим земљама. Наиме, становништво САД пред- 
ставл>а 5% светске популације, a потрошња дроге у САД је 60% 
светске потрошње дроге.

Код нас је слично решење (прописивање поседовања биљке 
као поседовање дроге) примењено у случају марихуане (канабиса). 
Законодавац је изједначио поседовање било којих делова биљке ма- 
рихуане (канабиса) са поседовањем дроге, јер је, због природе дро- 
ге, биљка марихуана као таква погодан извор дроге за злоупотребу 
и не захтева никакву прераду или екстракцију. Разлика између ма- 
рихуане и мака је баш у доступности дроге из сировог биљног мате- 
ријала.

Ипак, домаћа законска решења сматрамо потпуно одговарају- 
ћим за наше услове, с обзиром на малу учесталост наведеног кри- 
вичног дела, односно његову релативно малу друштвену опасност.

Закључак: Макова слама представл>а могући извор дроге. Само 
поседовање макове сламе није кривично дело и оптужнице на тој 
основи нису утемел>ене на важећим прописима. За постојање кри- 
вичног дела неопходно је да код починиоца буде нађен екстракт 
макове сламе и да су у екстракту вештачењем несумњиво доказани 
алкалоиди фенантренске структуре (бар морфин као најзастушвени- 
ји алкалоид).

US Code of federal regulations. Section 1308.12, Schedule 11 (А.меричка листа 
федералних закона, секција 1308.12, Ред дрога II, Усвојено 20. јуна 1974. г.), за Кана- 
ду: Controlled Drugs and Substances Act for Canada 1999 (Закон o контролисаним cyn- 
станцијама y Канади усвојен 1999. г.).
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