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ПРО ГА ЊА ЊЕ: ПО ЈАМ, КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
И ПРЕД ЛО ЗИ DE LE GE FE REN DA

Са же так: Ау тор у ра ду ана ли зи ра основ не ка рак те ри сти ке про га ња-
ња, ко је је у мно гим зе мља ма одав но пре по зна то као озби љан про блем и 
пред ви ђе но као кри вич но де ло. При ка за на су и упо ред но прав на ре ше ња овог 
кри вич ног де ла у зе мља ма ко је су га ме ђу пр ви ма ин кри ми ни са ле, као и у 
зе мља ма из окру же ња. У Ре пу бли ци Ср би ји се по след њих го ди на ука зу је на 
рас про стра ње ност про га ња ња, по себ но ме ђу бив шим парт не ри ма, па с 
об зи ром на то по сто ји по тре ба за ин кри ми на ци јом ова квог по на ша ња. Та-
ко ђе, Ср би ја је ра ти фи ка ци јом Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и 
бор би про тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци пре у зе ла оба ве зу да 
про га ња ње пред ви ди као кри вич но де ло. У ра ду је дат пред лог мо гу ћег на чи-
на про пи си ва ња про га ња ња уз ана ли зу по је ди них еле ме на та за кон ског опи са.

Кључ не ре чи: про га ња ње, по јам, ка рак те ри сти ке, упо ред но пра во, 
кри вич но де ло

1. УВОД

Тер мин про га ња ње (енг. stal king) во ди по ре кло од ен гле ске ре чи to stalk, 
што зна чи при кра да ти се, шу ња ти, го ни ти, про го ни ти, ко ја се пр во упо тре-
бља ва ла у ве зи са го ње њем жи во ти ња, а кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка по чи-
ње да се ко ри сти и у кон тек сту про га ња ња људ ских би ћа.1 Про га ња ње се 
мо же об ја сни ти као кон ти ну и ра но, не же ље но на ме та ње јед не осо бе у жи вот 
дру ге, пу тем ди рект ног или ин ди рект ног кон так та и ко му ни ка ци је, због че га 
је по зна то и као оп се сив но пра ће ње. У од ре ђе ном бро ју слу ча је ва про га ња ње 

1 Ve sna Ni ko lić-Ri sta no vić, Ma ri na Ko va če vić-Le po je vić, „Pro ga nja nje: po jam, ka rak te-
ri sti ke i druš tve ni od go vo ri”, Te mi da 4/2007, 4, до ступ но на: http://www.vds.org.rs/Fi le/Te m0704.
pd f, сеп тем бар 2014. 
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се за вр ша ва ло на си љем пре ма жр тва ма, што је при ву кло па жњу јав но сти 
на кон че га је усле дио и зах тев да се ова кав на чин по на ша ња кри вич но прав-
но ре гу ли ше.2 Ка ли фор ни ја је би ла пр ва др жа ва ко ја је ин кри ми ни са ла про-
га ња ње 1990. го ди не. То је био од го вор на уби ство по зна те глу ми це Ре бе ке 
Ше фер ко је се до го ди ло 1989. го ди не, а ко је је би ло по сле ди ца дво го ди шњег 
про га ња ња ове глу ми це од стра не ње ног фа на Ро бер та Бар доа.3 Пре до но-
ше ња ка ли фор ниј ског За ко на, из вр ши лац овог де ла ни је мо гао да бу де кри-
вич но го њен ни ти ухап шен док фи зич ки не по вре ди жр тву.4 Сле де ћи при мер 
Ка ли фор ни је, све др жа ве Аме ри ке су има ле тзв. an ti-stal king за ко не до 1995. 
го ди не. На кон то га и Ка на да, Ау стра ли ја, Хо лан ди ја, Бел ги ја, Ир ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Ау стри ја и Не мач ка су у сво ји ма за ко ни ма пред ви де ле ово кри-
вич но де ло.5 Ме ђу тим, не ка же се без раз ло га да је про га ња ње ста ри про блем, 
са но вим име ном.6 На и ме, у Ју сти ни ја но вим Ин сти ту ци ја ма се мо же на ћи 
па сус ко ји ка же да пред мет го ње ња мо же би ти онај ко пред ста вља смет њу, 
до са ду уда тој же ни, де ча ку или де вој чи ци на тај на чин што их пра ти.7 Да кле, 
у пи та њу је ста ро по на ша ње, а но во кри вич но де ло.

2. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПРО ГА ЊА ЊА

Про га ња ње не пред ста вља је дан изо ло ван слу чај кри ми нал ног по на ша-
ња, већ кон ти ну и ра но уз не ми ра ва ње или за стра ши ва ње. По на вља ње рад њи 
про га ња ња пре ма жр тви мо же тра ја ти ме се ци ма, не ка да чак и го ди на ма. Оне 
се мо гу пред у зе ти на је дан очи гле дан на чин, ко ји жр тва при ме ћу је, та ко да 

2 Da vid V. Ja mes, Frank R. Far nham, “Stal king and Se ri o us Vi o len ce”, The Jo ur nal of the 
Ame ri can Aca demy of Psychi a try and the Law 31(4)/2003, 432, до ступ но на: http://www.ja apl.
or g/con tent/31/4/432.full.pdf, сеп тем бар 2014.

3 As hley N.B. Be a gle, “Mo dern Stal king Laws: A Sur vey of Sta te An ti-Stal king Sta tu tes 
Con si de ring Mo dern Me di ums and Con sti tu ti o nal Chal len ges”, Chap man Law Re vi ew 14/2011, 
467-468, до ступ но на: http://www.chap man law re vi ew.com/wp-con tent/uplo ads/2013/08/14-Chap.-
L.-Rev.-457.pdf, сеп тем бар 2014.

4 Ibid., 466.
5 V. Ni ko lić-Ri sta no vić, M. Ko va če vić-Le po je vić, 3.
6 Dawn A. Mor vil le, “Stal king Laws: Are They So lu ti ons for Mo re Pro blems?”, Was hing-

ton Uni ver sity Law Re vi ew 71(3)/1993, 925, до ступ но на: http://di gi tal com mons.la w.wustl.edu/
cgi/vi ew con tent.cg i?ar tic le=1799&con text=law re vi ew&sei -re dir=1&re fe rer=http%3A%2F%2-
Fscho lar.go o gle.co m %2Fscho lar%3Fq%3Dstal king%2Blaws%253A%2Ba re%2Bthey%2Bso lu ti ons-
% 2Bfor%2Bmo re%2Bpro blems%26btnG%3D%26hl%3Den%26as_sdt%3D0%252C5#se arch= 
%22stal king%20laws%3A%20so lu ti ons%20mo re%20pro blems%22, сеп тем бар 2014.

7 Lam bers Royak kers, “The Dutch Ap pro ach to Stal king Laws”, Ber ke ley Jo ur nal of Cri mi nal 
Law 3(1)/2000, 1, до ступ но на: http://scho lar ship.law.ber ke ley.edu /cgi /vi ew con tent.cg i?ar tic le= 
1073&con text=bjcl&sei-re dir=1&re fe rer=http%3A%2F%2Fscho lar.go o gle.co m %2Fscho lar%-
3Fq%3Dthe%2Bdutch%2Bap pro ach%2Bto %2Bstal king%2Blaws%26btnG%3D%26hl%3Den%2
6as_sdt%3D0%252C5#se arch=%22dutch%20ap pro ach%20stal king%20laws%22, сеп тем бар 2014.
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јој је и ја сно шта про го ни тељ од ње хо ће, или на при кри вен на чин, ко ји се 
нај че шће са сто ји у при ку пља њу ин фор ма ци ја о жр тви, ње ном кре та њу и 
ак тив но сти ма ра ди по сти за ња од ре ђе них ци ље ва.8 Те рад ње пре све га под-
ра зу ме ва ју зва ње те ле фо ном, до ла же ње у стан или на рад но ме сто жр тве, са-
ле та ње, пи са ње пи са ма, пра ће ње, сла ње не же ље них по кло на, кон фрон та ци ја 
ли це у ли це са жр твом, уни шта ва ње ње не имо ви не, итд.9 На рав но, са раз во јем 
тех но ло ги је и про га ња ње до би ја но ве фор ме, од но сно по чи ње да се вр ши 
пу тем мо дер них сред ста ва ко му ни ка ци је, ко ји пре све га под ра зу ме ва ју сла ње 
СМС по ру ка, меј ло ва, уз не ми ра ва ње на дру штве ним мре жа ма итд. На тај 
на чин се до шло и до пој ма сај бер про га ња ња, ко је под ра зу ме ва пред у зи ма ње 
рад њи про га ња ња пу тем Ин тер не та и дру гих об ли ка елек трон ске ко му ни-
ка ци је.10 Са пра вом се мо же ре ћи да је сај бер про га ња ње да нас у екс пан зи ји. 
Ина че, про га ња ње се мо же вр ши ти и пре ма му шкар ци ма и пре ма же на ма, 
иа ко су ис тра жи ва ња по ка за ла да су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва жр тве же не.11 
Пре све га се као жр тве ја вља ју бив ши ин тим ни парт не ри, за тим по зна ни ци 
(ком ши је, ко ле ге, по зна ни ци из шко ле итд.), и на кра ју пот пу ни стран ци.12 
Мо ти ви про га ња ња мо гу би ти раз ли чи ти, као на при мер бес, љу бо мо ра, осве-
та, илу зи ја, фан та зи ја или же ља да се за до би је на кло ност не ке осо бе.13 Раз ли-
чи тост на чи на ма ни фе сто ва ња про га ња ња, раз ли чи тост жр та ва и раз ло га 
због ко јих се про га ња ње вр ши, ука зу је на то да је у пи та њу јед на сло же на 
по ја ва и да ње но кри вич но прав но ре гу ли са ње пред ста вља озби љан за да так 
с об зи ром на то да мо ра да об у хва ти све аспек те и об ли ке у ко ји ма се про-
га ња ње мо же по ја ви ти.

У ли те ра ту ри се на во де број не по де ле про го ни те ља, али се мо же из дво-
ји ти сле де ћа по де ла: 1. про го ни те љи ко ји ни су има ли ни ка кву прет ход ну 
ве зу са жр твом, али ве ру ју да их жр тва во ли и ства ра ју има ги нар ну ве зу са 
жр твом (енг. ero to ma ni acs). Ов де спа да пре све га про га ња ње по зна тих лич-
но сти (енг. ce le brity stal king); 2. про го ни те љи ко ји су има ли са мо не ку вр сту 
кон так та са жр твом, и ко ји се, иа ко не за ми шља ју да има ју ве зу са жр твом, 
тру де да жр тва бу де све сна њи хо вог при су ства (енг. lo ve ob ses si o nal stal ker); 
3. про го ни те љи ко ји су ра ни је има ли не ку вр сту од но са са жр твом, то мо же 
би ти бив ши парт нер ски, при ја тељ ски, по слов ни или дру ги од нос (енг. sim ple 

8 Jos hua D. Dun tley, Da vid M. Buss, “The Evo lu tion of Stal king”, Sex Ro les 66(5-6)/2012, 
315, до ступ но на: http://www.ncdsv.org/ima ges/Sex Ro les_Evo lu ti o nOf Stal king_8-3-2010.pdf , 
сеп тем бар 2014. 

9 Ke vin S. Do u glas, Do nald G. Dut ton, “As ses sing the link bet we en stal king and do me stic 
vi o len ce”, Ag gres sion and Vi o lent Be ha vi or 6/2001, 527, до ступ но на: http://do me stic-vi o len ce.
mar tin se well.com /Do u glas Dut ton2001.pd f , сеп тем бар 2014.

10 A. N.B. Be a gle, N.B.A., 463.
11 Ibid., 459.
12 D. V. Ja mes, 434.
13 A. N.B. Be a gle, 459.
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stal ker). По след ња ка те го ри ја је ујед но и нај о па сни ја, и код њих по сто ји нај-
ве ћа ве ро ват но ћа да се кон фрон ти ра ју жр тви, да је фи зич ки по вре де или јој 
оште те имо ви ну.14

Про га ња ње до ста ути че на жи вот жр тве, не ка да га бит но ме ња ју ћи, па 
су у том сми слу жр тве че сто мо ра ле да пре ки да ју сво је ве зе, по сао или чак 
да про ме не ме сто жи вље ња. Све је то пра ће но и ве ли ким пси хо ло шким про-
бле ми ма, као што су анк си о зност, по ре ме ћа ји спа ва ња и ис хра не, бес, су и-
ци дал не же ље, де пре си ја, па ра но ја итд.15

3, УПО РЕД НО ПРАВ НИ ПРЕ ГЛЕД

3.1. Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве

За кон ска де фи ни ци ја про га ња ња се у Аме ри ци ве о ма раз ли ку је од др жа-
ве до др жа ве. Иа ко ве ћи на др жа ва де фи ни ше про га ња ње као вољ но, зло на мер-
но, у ви ше на вра та учи ње но пра ће ње и уз не ми ра ва ње не ке осо бе, по је ди ни 
за ко ни ци уно се у сво је опи се и рад ње као што су че ка ње у за се ди, над зор, 
ко му ни ци ра ње про тив но во љи дру ге осо бе, уз не ми ра ва ње пу тем те ле фо на 
и ван да ли зам.16 Та ко ђе, у не ким за ко ни ци ма се зах те ва да се не ра ди о јед ном 
изо ло ва ном слу ча ју уз не ми ра ва ња, већ да је то на чин по на ша ња учи ни о ца, 
док се у дру ги ма пре ци зи ра ко ли ко пу та рад ња мо ра да бу де пред у зе та да би 
се ра ди ло о про га ња њу, и то је обич но два или ви ше пу та. У ве ћи на за ко ни ка 
је дан од усло ва је да учи ни лац пре ти жр тви при ме ном на си ља, и да та прет ња 
бу де озбиљ на.17 С об зи ром на то да је, као што је већ по ме ну то, у Кри вич ном 
за ко ни ку Ка ли фор ни је18 пр ви пут ин кри ми ни са но про га ња ње (чл. 646.9 (а)), 
на ве шће мо за кон ски опис ко ји је у ње му дат: „Сва ка осо ба ко ја вољ но, зло-
на мер но и у ви ше на вра та пра ти или вољ но и зло на мер но уз не ми ра ва дру гу 
осо бу и озбиљ но јој пре ти са на ме ром да се та осо ба осно ва но упла ши за сво-
ју без бед ност или без бед ност сво је уже по ро ди це, кри ва је за кри вич но де ло 
про га ња ња“. Про пи са на је ка зна за тво ра до јед не го ди не или нов ча на ка зна.

14 Mic hael A. Zo na, Ka us hal K. Shar ma, John La ne, “A com pa ra ti ve study of ero to ma nic 
and ob ses si o nal su bjects in a fo ren sic sam ple”, Jo ur nal of Fo ren sic Sci en ces 1993, до ступ но на: 
http://psycnet.apa.org/psycin fo/1994-02235-001, сеп тем бар 2014.

15 V. Ni ko lić-Ri sta no vić, M. Ko va če vić-Le po je vić, 9.
16 Pa tri cia Tja den, Nancy Tho en nes, “Stal king in Americа: Fin dings from the Na ti o nal 

Vi o len ce Aga inst Wo men Sur vey”, Na ti o nal In sti tu te of Ju sti ce 1998, до ступ но на: https://www.
ncjrs.gov/pdffi les/169592.pdf, сеп тем бар 2014.

17 Ibid.
18 Ca li for nia Pe nal Co de, http://www.le gin fo.ca .go v/cg i-bi n/dis playco de?sec tion=pen &gro up= 

00001-01000&fi le=639-653.2, но вем бар 2014.
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3.2. Ка на да

У Ка на ди про га ња њу по чи ње да се при да је зна чај по чет ком 1993. го ди не 
ка да су се у гра ду Ви ни пе гу у то ку са мо јед не не де ље до го ди ла три уби ства. 
Из вр ши о ци ма свих уби ста ва су пре то га би ле из ре че не за бра не при ла ска 
жр тва ма. Ово је при ву кло ве ли ку ме диј ску па жњу, а по ли тич ки од го вор је 
био исто вре мен. На и ме, од мах је по че ло да се раз ма тра до но ше ње за ко на ко ји 
би пру жио бо љу за ши ти ту же на ма, пре све га од про га ња ња. Та ко је пред 
Пар ла мент из нет За кон Ц-126 ко ји пред ста вља ини ци ја ти ву из ме не ка над ског 
Кри вич ног за ко ни ка у сме ру ин кри ми на ци је про га ња ња.19 Од ред бом чла на 
264 Кри вич ног за ко ни ка Ка на де20 про га ња ње је ин кри ми ни са но на сле де ћи 
на чин: „Ни ко не сме, без за кон ског овла шће ња и зна ју ћи да је дру га осо ба 
уз не ми ра ва на или без об зи р но по пи та њу да ли је дру га осо ба уз не ми ра ва на, 
да: 1. у ви ше на вра та пра ти од ме ста до ме ста дру гу осо бу, или би ло ко га њој 
по зна тог; 2. у ви ше на вра та ко му ни ци ра, по сред но или не по сред но, са дру гом 
осо бом, или би ло ким њој по зна тим; 3. оп се да или по сма тра ме сто ста но ва-
ња, или ме сто где дру га осо ба, или би ло ко њој по знат бо ра ви, ра ди, во ди 
по сао или се на ла зи у да том тре нут ку; 4. пре ти ди рект но дру гој осо би или 
чла ну ње не по ро ди це. Ове рад ње су ка жњи ве ако иза зи ва ју да се дру га осо-
ба, осно ва но, у овим окол но сти ма пла ши за сво ју без бед ност или без бед ност 
би ло ко га њој по зна тог. Пред ви ђе на је ка зна за тво ра до де сет го ди на. Да кле, 
ов де се зах те ва до ка зи ва ње два ни воа на ме ре, пр во ту жи лац мо ра да до ка же 
основ ну на ме ру окри вље ног да пре ду зме од ре ђе но по на ша ње ко је је ин кри-
ми ни са но, а за тим мо ра да до ка же да је окри вље ни знао да је та кво по на ша ње 
уз не ми ра ва ју ће, као и ефе кат истог.21

3.3. Хо лан ди ја

Од ред бом чла на 285б Кри вич ног за ко ни ка Хо лан ди је, про га ња ње је 
ин кри ми ни са но као вољ но, не за ко ни то, си сте мат ско по вре ђи ва ње не чи јег 
при ват ног жи во та, са на ме ром да се не ко на те ра да не што учи ни, не учи ни, 
или тр пи, или са на ме ром да се не ко за пла ши.22 Нај ва жни ја раз ли ка из ме ђу 
овог за кон ског опи са и оних ко је ко ри сте аме рич ка за ко но дав ства је што хо-
ланд ски За ко ник ко ри сти фра зу „по вре ђи ва ње не чи јег при ват ног жи во та“, 

19 Ro se mary Ca irns Way, “The Cri mi na li za tion of Stal king: An Exer ci se in Me dia Ma ni-
pu la tion and Po li ti cal Op por tu nism”, McGill Law Jo ur nal 39/1993, 388-389, до ступ но на: http://
law jo ur nal.mcgill.ca/user fi les/ot her/517767-39.2.Wa y.pd f, но вем бар 2014.

20 Cri mi nal Co de, Mi ni ster of Ju sti ce, Ca na da 1985, http://www.le gi sla ti on li ne.or g/do cu-
ments/sec tion/cri mi nal-co des, но вем бар 2014.

21 R. C. Way, 399.
22 Wet bo ek van Stra frecht 1881, http://www.wet bo ek-on li ne.nl /we t/Wet bo ek%20van %20

Stra frecht.html, но вем бар 2014.
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а ови по след њи реч „уз не ми ра ва ње“ (енг. ha ras sment). На и ме, Кри вич ни 
за ко ник Хо лан ди је је овај за кон ски опис до вео у ве зу и ускла дио са чла ном 
10 Уста ва Хо лан ди је, по ко ме сва ко има пра во на по што ва ње свог при ват ног 
жи во та.23 У ли те ра ту ри се ис ти че да хо ланд ска ин кри ми на ци ја, ко ја се фо-
ку си ра на ре ме ће ње, по вре ђи ва ње не чи јег при ват ног жи во та, по ве ћа ва мо-
гућ ност при ме не за ко на и мо гућ ност ту жи ла ца да за шти те жр тве што је пре 
мо гу ће, пре не го што до ђе до прет ње.24

3.4. Ау стри ја

У Кри вич ном за ко ни ку Ау стри је је у окви ру кри вич них де ла про тив 
сло бо де ре гу ли са но и кри вич но де ло про га ња ња као упор но про га ња ње (чл. 
107).25 Ово де ло је ин кри ми ни са но од 2006. го ди не и под њим се под ра зу-
ме ва упор но про га ња ње јед не осо бе од стра не дру ге кроз ду жи вре мен ски 
пе ри од, услед че га је про га ња на осо ба ве о ма огра ни че на у свом нор мал ном 
жи вље њу. Про га ња ње се мо же вр ши ти на раз не на чи не: стал ним пра ће њем, 
пу тем те ле фон ских по зи ва, сла њем и-ме и ло ва, про на ла же њем и ко ри шће-
њем по да та ка о жр тви, кон так ти ра њем са њом пре ко тре ћих ли ца. Про га ња на 
осо ба се мо же од мах обра ти ти по ли ци ја ко ја мо же из ре ћи за бра ну при ла ска 
ста ну жр тве. Та ко ђе, мо же се под не ти су ду зах тев за из да ва ње не ке од сле-
де ћих ме ра: за бра на лич ног кон так та и пра ће ња; за бра на пи сме них, те ле-
фон ских и слич них вр ста кон та ка та; за бра на бо рав ка на од ре ђе ним ме сти ма; 
за бра на да ва ња и пу бли ко ва ња лич них по да та ка и фо то гра фи ја; за бра на да 
се у име по го ђе не осо бе на ру чу ју ро ба и услу ге; за бра на кон так ти ра ња пре ко 
тре ћег ли ца.26

3.5. Хр ват ска

До но ше њем но вог Ка зне ног за ко на ко ји је сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 
2013. го ди не, Ре пу бли ка Хр ват ска је уве ла и но во кри вич но де ло на ме тљи во 
по на ша ње у окви ру гру пе кри вич них де ла про тив особ не (лич не) сло бо де 
(чл. 140).27 Ово кри вич но де ло чи ни онај ко упор но и кроз ду же вре ме пра ти 
или ухо ди дру гу осо бу или са њом ус по ста ви или на сто ји ус по ста ви ти не-
же ље ни кон такт или је на дру ги на чин за стра шу је и ти ме код ње иза зо ве 

23 L. Royak kers, 12.
24 Ibid., 2.
25 Cri mi nal Co de of the Re pu blic of Au stria 1974, http://www.le gi sla ti on li ne.or g/do cu ments/

sec tion/cri mi nal-co des, но вем бар 2014.
26 http://www.in ter ven ti on sstel le-wi en.at /ima ges/do ku/ge waltschutz fol der_sk b.pd f, но вем бар 

2014.
27 Ka zne ni za kon Re pu bli ke Hr vat ske, Na rod ne no vi ne, br. 56/15, http://www.za kon.hr /z/98/

Ka zne ni-za kon, ја ну ар 2015.
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те ско бу или страх за ње ну си гур ност или си гу р ност њој бли ских осо ба. Пред-
ви ђе на је ка зна за тво ра до јед не го ди не. Те жи об лик по сто ји ако је кри вич но 
де ло учи ње но у од но су на са да шњег или бив шег брач ног или ван брач ног 
парт не ра или исто пол ног парт не ра, осо бу са ко јом је учи ни лац био у ин тим-
ној ве зи или пре ма де те ту, а про пи са на је ка зна за тво ра у тра ја њу до три го-
ди не. У ову гру пу кри вич них де ла спа да ју још и про тив прав но од у зи ма ње 
сло бо де, от ми ца, при си ла (при ну да) и прет ња. 

3.6. Сло ве ни ја

У кри вич ном за ко но дав ству Сло ве ни је про га ња ње је ре гу ли са но у окви ру 
кри вич ног де ла на си ље у по ро ди ци (чл. 191).28 Ово кри вич но де ло вр ши члан 
по ро ди це ко ји ло ше по сту па пре ма дру гом чла ну по ро ди це, уда ра га, или 
на би ло ко ји дру ги бо лан или де гра ди ра ју ћи на чин по сту па са њим, пре ти да 
ће не по сред но на па сти на жи вот или део те ла, или да ће га из ба ци ти из за јед-
нич ког бо ра ви шта, или на би ло ко ји дру ги на чин огра ни ча ва ње го ву сло бо ду 
или кре та ње, про га ња га, при ну ђа ва га на рад или да на пу сти по сао, или на 
би ло ко ји дру ги на чин агре сив но огра ни ча ва ње го ва јед на ка пра ва и та ко га 
ста вља у пот чи ње ни по ло жај. Та ко ђе је пред ви ђе но ка жња ва ње ако су ове 
рад ње учи ње не у би ло ко јој дру гој трај ној за јед ни ци жи во та, или пре ма 
осо би са ко јом је по чи ни лац жи вео у по ро ди ци или дру гој трај ној за јед ни ци, 
а ко ја је пре ста ла да по сто ји. Да кле, пре ма овом ре ше њу про га ња ње је пред-
ви ђе но као јед на од рад њи из вр ше ња кри вич ног де ла на си ље у по ро ди ци, и 
мо же се из вр ши ти са мо пре ма чла ну по ро ди це или осо би са ко јом је из вр ши-
лац жи вео у не кој дру гој трај ној за јед ни ци. Ни је ин кри ми ни са но про га ња ње 
осо бе са ко јом по чи ни лац прет ход но ни је био ни у ка квој ве зи. Иа ко је прак-
са по ка за ла да се про га ња ње нај че шће вр ши у од но су на бив ше парт не ре, 
сма тра мо да је бо ље ре ше ње пред ви де ти про га ња ње као за себ но кри вич но 
де ло, а не у окви ру кри вич ног де ла на си ље у по ро ди ци, јер се као жр тве мо гу 
по ја ви ти и број не дру ге ка те го ри је ли ца, а не са мо чла но ви по ро ди це.

4. РАЗ ЛО ЗИ ЗА ПО ТРЕ БУ КРИ ВИЧ НО ПРАВ НОГ РЕ ГУ ЛИ СА ЊА  
ПРО ГА ЊА ЊА У СР БИ ЈИ

У Ср би ји се по след њих го ди на ука зу је на по ве ћа ну опа сност од про га-
ња ња. По је ди не ор га ни за ци је за за шти ту же на ис ти чу да је рас про стра ње-
ност ове по ја ве ве ли ка (16,8% ис пи та них же на је из ја ви ло да су би ле жр тве 
про га ња ња) и да је нео п ход но по ди ћи свест јав но сти и из вр ши ти ре фор му 

28 Cri mi nal Co de of the Re pu blic of Slo ve nia 2008, http://www.le gi sla ti on li ne.or g/do cu ments/
sec tion/cri mi nal-co des, ја ну ар 2015.
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за ко но дав ства у том по гле ду.29 На во ди се да је, по ред же на ко је су би ле у емо-
тив ној или не кој дру гој ве зи са осо бом ко ја их про го ни, ве ли ки број и оних 
ко је ра ни је ни су има ле ни ка кав кон такт са про го ни те љем. По след њих го-
ди на би ло је не ко ли ко слу ча је ва про га ња ња ко ји су се за вр ши ли смрт ним 
ис хо дом.30 С об зи ром на то да се про га ња ње мо ра пре по зна ти као озби љан 
про блем у Ср би ји, као и на не до ста так прав не за шти те, не сум њи во по сто ји 
по тре ба за кри вич но прав ним ре гу ли са њем овог об ли ка по на ша ња.

Не са мо да рас про стра ње ност и опа сност ове по ја ве зах те ва кри вич но-
прав но ре гу ли са ње, већ је Ср би ја и фор мал но прав но пре у зе ла оба ве зу да то 
учи ни ра ти фи ка ци јом Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би 
про тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци.31 Од ред бом чла на 34 ове 
Кон вен ци је стра на ма је на мет ну та оба ве за да пре ду зму нео п ход не за ко но-
дав не или дру ге ме ре и обез бе де да на мер но по на ша ње по на вља њем прет њи 
упу ће них дру гом ли цу, ко је узро ку ју да се ли це пла ши за сво ју без бед ност, 
бу де ин кри ми ни са но.

5. ПРО ГА ЊА ЊЕ У КРИ ВИЧ НОМ ЗА КО НИ КУ СР БИ ЈЕ  
DE LE GE FE REN DA

Про га ња ње се не мо же у пот пу но сти об у хва ти ти по сто је ћим ин кри ми-
на ци ја ма у кри вич ном за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср би је. Нај слич ни је про га-
ња њу би би ло кри вич но де ло угро жа ва ње си гур но сти, чи ја се рад ња са сто ји 
у упо тре би прет ње да ће се на па сти на жи вот или те ло не ког ли ца или ње му 
бли ског ли ца, чи ме се угро жа ва си гур ност тог ли ца. Ме ђу тим, упо тре ба 
прет ње ни је је ди но по на ша ње ко је мо же да иза зо ве уз не ми ре ност или страх 
код дру ге осо бе, тј. про га ња ње тре ба да об у хва ти и не ке дру ге рад ње ко је 
мо гу да про из ве ду ову по сле ди цу. Нај ва жни ја раз ли ка из ме ђу ове две ин кри-
ми на ци је би ипак би ла чи ње ни ца да се про га ња ње вр ши си сте мат ски, од но сно 
да ње га ка рак те ри ше по на вља ње ака та ко ји за стра шу ју и уз не ми ра ва ју дру гу 
осо бу, да се то вр ши у ви ше на вра та и кроз ду жи вре мен ски пе ри од.

С об зи ром на то да рад ње ко је се пред у зи ма ју при ли ком про га ња ња не ке 
осо бе че сто во де по вре ди основ них људ ских пра ва и сло бо да за јем че них 

29 Sen ka nad Sr bi jom, http://www.wo men ngo.or g.rs /ima ges/CE DAW/2013/Sen ka_nad _Sr bi-
jom.pd f; ја ну ар 2015.

30 Kri vič no de lo pro ga nja nja i sek su al no uz ne mi ra va nje naj va lju ju se u pro me ni za ko na, 
http://si gur na ku ca.ne t/ve sti.338.html; ја ну ар 2015.

31 За кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и бор би про тив на-
си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци, Сл. Гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 12/2013, 
до ступ но на: http://www.par la ment.gov .rs/upload/ar chi ve/fi les/la t/pd f/za ko ni/2013/2246-13La t.
pd f; ја ну ар 2015.
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Уста вом Ре пу бли ке Ср би је32, про га ња ње као кри вич но де ло би тре ба ло ре-
гу ли са ти у окви ру гру пе кри вич них де ла про тив сло бо да и пра ва чо ве ка и 
гра ђа ни на. Као што је ре че но, про га ња ње се нај че шће са сто ји у не же ље ној, 
уз не ми ра ва ју ћој па жњи усме ре ној пре ма жр тви ко ја се огле да у на сто ја њу 
да се оства ри кон такт са њом, или да се жр тва за стра ши, што за по сле ди цу 
има страх жр тве за сво ју без бед ност и без бед ност њој бли ских осо ба. Услед 
то га, угро жен је пси хич ки и фи зич ки ин те гри тет жр тве, огра ни че на ње на 
сло бо да кре та ња, жр тва се осе ћа не си гур но и не бе збед но у свом ста ну и на 
рад ном ме сту. Да кле, све на ве де но пред ста вља кр ше ње не по вре ди во сти фи-
зич ког и пси хич ког ин те гри те та ( чл. 25 Уста ва РС), пра ва на сло бо ду и 
без бед ност ( чл. 27 Уста ва РС ) и сло бо де кре та ња ( чл. 39 Уста ва РС ).

При ли ком ин кри ми ни са ња про га ња ња мо гло би се по ћи од ре ше ња 
да тог у хр ват ском Ка зне ном за ко ни ку, па би уз не ке из ме не тог ре ше ња за-
кон ски опис овог кри вич ног де ла мо гао би ти:

Ко у ви ше на вра та и у ду жем вре мен ском пе ри о ду, про тив прав но, пра-
ти или ухо ди дру гу осо бу или са њом ус по ста вља или на сто ји да ус по ста ви 
не же ље ни кон такт или на дру ги на чин код ње иза зо ве уз не ми ре ност или 
страх за ње ну си гур ност или си гур ност њој бли ских осо ба.

Рад ња из вр ше ња овог кри вич ног де ла би, да кле, би ла ал тер на тив но 
од ре ђе на и об у хва та ла би: пра ће ње, ухо ђе ње, ус по ста вља ње или на сто ја ње 
да се ус по ста ви не же ље ни кон такт, или све дру ге рад ње ко је су по доб не да 
код дру ге осо бе иза зо ву уз не ми ре ност или страх. Под пра ће њем се под ра-
зу ме ва кре та ње (пе ши це, ко ли ма...) иза не ке осо бе у истом прав цу, па та ко 
учи ни лац мо же жр тву да пра ти ка да иде на по сао, у шко лу, у ку по ви ну. Под 
ухо ђе њем се сма тра трај но пра ће ње уз при ку пља ње по да та ка о не кој осо би 
и стал но по се ћи ва ње ме ста где се та осо ба на ла зи, нпр. од ла же ње у исте 
ло ка ле, про дав ни це, итд. Ус по ста вља ње кон так та или на сто ја ње да се кон-
такт ус по ста ви се мо же вр ши ти на раз не на чи не: те ле фон ским по зи ви ма, 
сла њем СМС по ру ка, сла њем меј ло ва, кон так ти ра њем пре ко про фи ла на 
дру штве ним мре жа ма, али и при ла же њем не кој осо би, тј. оства ре њем кон-
так та ли це у ли це. Вр ше ње ово кри вич ног де ла на дру ги на чин би об у хва та ло 
пред у зи ма ње свих оних рад њи ко је су по доб не да у кон крет ном слу ча ју код 
дру ге осо бе иза зо ву уз не ми ре ност или страх, а ко је ни су об у хва ће не прет-
ход но на ве де ним рад ња ма. То би на при мер би ло са ле та ње, од но сно при ла-
же ње не кој осо би сва ки пут ка да се не где угле да и ње но уз не ми ра ва ње том 
при ли ком, по сма тра ње ме ста ста но ва ња или ра да не ке осо бе, или уни шта ва-
ње имо ви не жр тве (ње них ко ла, ста на, дво ри шта...). Да би ове рад ње пред ста-
вља ле рад њу из вр ше ња овог кри вич ног де ла, по треб но је да су пред у зе те у 

32 Устав Ре пу бли ке Ср би је, 2006, http://www.par la ment.gov .rs/upload/do cu ments/Ustav_
Sr bi je_ pd f.pd f, ја ну ар 2015.
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ви ше на вра та и кроз ду жи вре мен ски пе ри од. Ова два усло ва су ујед но ме ђу-
соб но по ве за на и усло вље на, и упра во се на осно ву њи хо ве оства ре но сти у 
кон крет ном слу ча ју мо же утвр ди ти да се ра ди о про га ња њу, ко је се, као што 
је на по ме ну то, вр ши си сте мат ски, тј. по на вља њем ака та ко ји за стра шу ју и 
уз не ми ра ва ју дру гу осо бу. У то ме се и огле да не чи ја упор ност и ис трај ност, 
што и чи ни сми сао ове ин кри ми на ци је. Оста ће на суд ској прак си да у сва ком 
кон крет ном слу ча ју утвр ди да ли је овај услов ис пу њен, тј. ко ли ко пу та тре ба 
не ка рад ња да бу де пред у зе та да би ука зи ва ла на упор ност учи ни о ца и шта 
се сма тра ду жим вре мен ским пе ри о дом. То ће све за ви си ти од слу ча ја до слу-
ча ја, јер ће и од са ме рад ње из вр ше ња у кон крет ном слу ча ју за ви си ти ко ји је 
вре мен ски пе ри од по тре бан да се иза зо ве уз не ми ре ност или страх код не ке 
осо бе. Је дан од усло ва ко ји би та ко ђе тре ба ло да бу де ис пу њен је да се ове 
рад ње пред у зи ма ју про тив прав но, тј. да учи ни лац не ма за кон ско овла шће ње 
да не ког пра ти, ухо ди, или са њим ус по ста вља кон такт. Ово је по треб но да би 
се ове рад ње раз ли ко ва ле од оних ко је се вр ше на осно ву за кон ског овла шће-
ња, тј. ко је ни су про тив прав не. 

Про пи си ва њем рад ње из вр ше ња на овај на чин би се из бе гао део за кон-
ског опи са из хр ват ског Ка зне ног за ко на за стра ши ва ње на дру ги на чин, јер се 
рад ња овог кри вич ног де ла не са сто ји са мо у за стра ши ва њу. Та ко ђе би би ло 
на гла ше но да се рад ња вр ши си сте мат ски и про тив прав но. Ова квом ин кри-
ми на ци јом би би ли ис по што ва ни и зах те ви Кон вен ци је о спре ча ва њу и бор би 
про тив на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци.

По сле ди ца у ши рем сми слу, тј, по сле ди ца у од но су на за штит ни објект 
би би ла угро жа ва ње фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та, пра ва на сло бо ду 
и без бед ност и угро жа ва ње сло бо де кре та ња. По сле ди ца у ужем сми слу би 
се огле да ла у уз не ми ре но сти или стра ху за сво ју без бед ност или без бед ност 
бли ске осо бе. Уз не ми ре ност и страх су не га тив на осе ћа ња, ко ја се ис по ља ва ју 
пре све га као стреп ња, не си гур ност, упла ше ност не ке осо бе за свој жи вот, 
или жи вот њој бли ске осо бе. У кон тек сту овог кри вич ног де ла по сле ди цу 
би тре ба ло од ре ђи ва ти су бјек тив но, тј. са аспек та па сив ног су бјек та. То зна чи 
да би кри вич но де ло би ло свр ше но он да ка да су пред у зе те рад ње за и ста про-
у зро ко ва ле уз не ми ре ност или страх па сив ног су бјек та, у сми слу су бјек тив ног 
осе ћа ја, а ако до то га ни је до шло ра ди ло би се о по ку ша ју овог кри вич ног 
де ла.

Као об лик кри ви це је ди но би био при хва тљив уми шљај, ди рект ни или 
евен ту ал ни. У пр вом слу ча ју учи ни лац је све стан сво је рад ње и хо ће ње но 
из вр ше ње, а ујед но је све стан да та ква рад ња код дру гог про у зро ку је уз не ми-
ре ност или страх, и то и хо ће. У дру гом слу ча ју учи ни лац је све стан мо гућ-
но сти да сво јом рад њом про у зро ку је по сле ди цу и на то при ста је. Уми шљај 
учи ни о ца по ред оста лих обе леж ја мо ра да об у хва та и свест о про тив прав-
но сти.
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Ква ли фи ко ва ни об лик би се мо гао од ре ди ти с об зи ром на то ко се ја вља 
као па сив ни су бјект овог кри вич ног де ла, па би овај об лик по сто јао ка да би се 
де ло вр ши ло пре ма са да шњем или бив шем брач ном или ван брач ном парт не ру, 
осо би са ко јом је учи ни лац био у емо тив ној ве зи или пре ма ма ло лет ном ли цу. 
Раз лог за ова кво ин кри ми ни са ње ква ли фи ко ва ног об ли ка је сте чи ње ни ца 
да су ис тра жи ва ња по ка за ла да се ове рад ње у прак си нај че шће пред у зи ма ју 
пре ма на ве де ним осо ба ма, тј. да су нај че шће жр тве про га ња ња у Ср би ји же не 
ко је су са из вр ши о цем би ле или је су у брач ној или ван брач ној ве зи, или су 
са њим би ле у емо тив ној ве зи, или ма ло лет на ли ца.

Као из вр ши лац овог кри вич ног де ла се мо же ја ви ти би ло ко је ли це, с 
тим што се код ква ли фи ко ва ног об ли ка зах те ва да то бу де ли це ко је је са па-
сив ним су бјек том у од ре ђе ном од но су.

6. ЗА КЉУ ЧАК

У зе мља ма ши ром све та про га ња ње је већ одав но пре по зна то као озби љан 
про блем, што је за по сле ди цу има ло ин кри ми ни са ње та квог на чи на по на-
ша ња. По след њих го ди на се и у Ср би ји ука зу је на озбиљ ност ове по ја ве, као 
и на раз ме ре ко је она по при ма. Про га ња ње об у хва та низ ак тив но сти ко је све 
за јед но озбиљ но ре ме те жи вот жр тве. Мо же се де си ти да сва ка та рад ња 
по је ди нач но не пред ста вља кри вич но де ло, ни ти озбиљ но ре ме ти жи вот 
жр тве, али све оне узе те за јед но да ју та квом по на ша њу је дан са свим но ви 
ква ли тет, због че га их је нео п ход но пред ви де ти као кри вич но де ло. На и ме, 
ова квим на чи ном по на ша ња се код дру гог на ру ша ва и угро жа ва ат мос фе ра 
си гур но сти и без бед но сти. Ка ко се са мо про га ња ње мо же вр ши ти на ви ше 
на чи на, нео п ход но је при ли ком ин кри ми на ци је во ди ти ра чу на да она и обу-
хва ти све те раз не об ли ке по на ша ња. За то је не са мо иза зов од ре ди ти у че му 
би се са сто ја ла рад ња из вр ше ња овог кри вич ног де ла, не го и про на ћи ефек-
тив ну кри вич ну санк ци ју. У ра ду је дат пред лог ка ко би се про га ња ње мо гло 
ин кри ми ни са ти у Кри вич ном за ко ни ку Ср би је. Ак це нат је ста вљен на си сте-
мат ско пред у зи ма ње рад ње из вр ше ња, јер је упра во чи ње ни ца да се рад ња 
пред у зи ма у ви ше на вра та и кроз ду жи вре мен ски пе ри од оно што чи ни су-
шти ну овог кри вич ног де ла, с об зи ром на то да је са мо та ква рад ња по доб на 
да про у зро ку је по сле ди цу ко ја се са сто ји у стра ху или уз не ми ре но сти. Да кле, 
пр ви ко рак је сте пре по зна ва ње про бле ма и при зна ва ње по тре бе за ње го вим 
кри вич но прав ним ре гу ли са њем. Дру ги ко рак би био из ме на по сто је ћег кри-
вич ног за ко но дав ства у сми слу про пи си ва ња кри вич ног де ла про га ња ња у 
Кри вич ном за ко ни ку Ср би је.
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Stal king – the Term, Fe a tu res and Pro po sals de Le ge Fe ren da

Ab stract: In the pa per aut hor analyzes main fe a tu res of stal king, which is 
re cog ni zed as a se ri o us pro blem in many co un tri es and pro vi ded as a cri mi nal 
of fen se. The re are pre sen ted com pa ra ti ve le ge la so lu ti ons of this cri mi nal of fen se 
in the co un tri es that ha ve in cri mi na ted it firs, as well as in ne ig hbo ring co un tri es. 
In re cent years in Re pu blic of Ser bia it has been in di ca ted to pre va len ce of the 
stal king, espe ci ally among the for mer part ners, and con si de ring that the re is a 
need for such be ha vi or to be in cri mi na ted. Al so, Ser bi à s ra ti fi ca tion of the Co un cil 
of Eu ro pe Con ven tion on Pre ven ting and Com ba ting Vi o len ce aga inst Wo men 
and Do me stic Vi o len ce as su med an obli ga tion to pre scri be stal king as cri mi nal 
of fen se. This pa per pro po ses the pos si ble way of pre scri bing stal king with analysis 
of cer tain ele ments of the le gal de scrip tion.

Keywords: stal king, the term, fe a tu res, com pa ra ti ve law, cri mi nal of fen se 
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