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АФЕ КАТ И КРИ ВИЧ НА ОД ГО ВОР НОСТ*

Сажетак: У ра ду ау то ри об ра ђу ју пи та ње од но са афек та и кри вич не 
од го вор но сти. У ци љу све стра ног раз ма тра ња пред мет не про бле ма ти ке 
ау то ри су при ме нили мул ти ди сци пли нар ни – кри вич но прав ни и пси хи ја триј-
ско-пси хо ло шки при ступ. Иа ко је те ма ко ја је у ра ду об ра ђе на зна чај на и 
ком плек сна, у ли те ра ту ри го во то да не по сто ји ин те ре со ва ње за њу. Сто га 
је труд аутора да се упу сти у ње ну об ра ду вре дан па жње. 

У пр вом де лу ра да ау то ри су по ку шали да од го во ре на не ка прет ход на 
пи та ња без ко јих је би ло не мо гу ће на пра ви на чин раз у ме ти од нос афек та 
и кри вич не од гвор но сти. Та пи та ња су сле де ћа: шта су афек ти, ка ква је 
њи хо ва при ро да и ин тен зи тет, ко ли ко тра ју и на ко ји на чин ути чу на пси-
хич ке функ ци је чо ве ка ко ји по сту па у афек ту. 

Цен трал ни део ра да по све ћен је раз ра ди зна ча ја фе но ме на афек та у 
кри вич но прав ној дог ма ти ци и суд ској прак си, као и ње го вом ути ца ју на 
кри вич ну од го вор ност. Ау то ри на ла зе да се афе кат мо же узе ти као олак-
ша ва ју ћа окол ност при ли ком од ме ра ва ња ка зне, али се у окви ру не ких оп штих 
кри вич но прав них ин сти ту та мо же ја ви ти и као основ за убла жа ва ње од но сно 
осло бо ђе ње од ка зне. Он та ко ђе мо же код не ких кри вич них де ла игра ти уло гу 
при ви ле гу ју ће окол но сти ко ја то де ло чи ни лак шим. Ко нач но, афе кат мо же 
би ти и пси хич ки основ бит ног сма ње ња или чак ис кљу че ња ура чун љи во сти. 

Овом по след њем пи та њу ау то ри по све ћу ју на ро чи ту па жњу, те твр де 
да са мо афе кат „ко ји је по при мио ек трем не раз ме ре“ мо же до ве сти до 

* Рад је на пи сан у окви ру Про јек та „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ у 2017. 
го ди ни, чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду. 
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не у ра чун љи во сти. А то је онај афе кат „ко ји ру ши бра не об у зда ва ња и ис кљу-
чу је сми сле но и циљ но по сту па ње“. У да љој раз ра ди он пред ла же кри те-
ри ју ме и ме то до ло шке по ступ ке за пра вил ну про це ну не чи је ура чун љи во сти 
у кри вич ном пра ву и по ступ ку. 

На кон то га, ау то ри твр де да афек тив но из би ја ње рет ко ка да на ста-
је на гло и нео че ки ва но, а че шће као по сле ди ца пе р ма нент не кон фликт не 
си ту а ци је, те из но си ар гу мен те за сво ју тврд њу. На кра ју раз ма тра и про-
бле ма ти ку „кри ви це за соп стве но афек тив но ре а го ва ње“, а у кон тек сту 
пи та ња кри вич не од го вор но сти. Од ба цу ју ми шље ња оних ау то ра ко ји за-
го ва ра ју мо гућ ност уста но вља ва ња по себ не кри ви це за афек тив ну екс пло-
зи ју ко ја је до ве ла до из вр ше ња де ла у не у ра чун љи вом ста њу, под усло вом 
да се ова ква екс пло зи ја на вод но мо гла пред ви де ти а за тим спре чи ти. На 
кра ју за кљу чу ју да је ве шта че ње ура чун љи во сти учи ни ла ца ко ји су кри вич на 
де ла из вр ши ли у афек ту је дан од нај те жих и нај ри зич ни јих суд ско-пси хи-
ја триј ских за да та ка. 

Кључнеречи: афе кат, кри вич на од го вор ност, кри вич но пра во. 

Да би се на пра ви на чин раз у мео од нос из ме ђу афек та и кри вич не од-
го вор но сти нео п ход но је да нај пре од го во ри мо на не ко ли ко прет ход них 
пи та ња. Та пи та ња ти чу се сле де ћег: шта су афек ти, ка ква је њи хо ва при ро-
да и ин тен зи тет, ко ли ко тра ју и на ко ји на чин ути чу на пси хич ке функ ци је 
чо ве ка ко ји по сту па у афек ту. Без овог раз ја шње ња би ло би не мо гу ће ис-
прав но про це ни ти ути цај од ре ђе ног афек та на кри вич ну од го вор ност кон-
крет ног учи ни о ца кри вич ног де ла. 

С тим у ве зи, мо гло би се ре ћи да су афек ти исто што и емо ци је, с тим 
што се не мо же сва ка емо ци ја на зва ти афек том. То је и ра зу мљи во ако се 
по ђе од то га да су уо би ча је не емо ци је са став ни део пси хо-фи зич ког скло па 
сва ког чо ве ка. Не ма чо ве ка ко ји го то во сва ко днев но, у ма њој или ве ћој ме ри, 
не про жи вља ва сво је емо ци је. Жи вот би био не за ми слив без емо ци ја, оне су 
ње гов са став ни део. Не ка да су ове емо ци је, услов но ре че но, по зи тив не, а 
по не кад не га тив не. По пра ви лу, са мо не га тив не емо ци је на стра ни не ког 
чо ве ка мо гу до ве сти до из вр ше ња кри вич ног де ла. Јер, ра дост те шко да ће 
до ве сти до уми шљај не кри вич но прав не по сле ди це, али за то ту га, очај или 
бес сва ка ко се мо гу ја ви ти као „оки дач“ за пред у зи ма ње кри вич но прав не 
рад ње. Ипак, тре ба ре ћи да не ма сва ка не га тив на емо ци ја ко ја је по сто ја ла 
на стра ни учи ни о ца у вре ме из вр ше ња де ла кри вич но прав ни зна чај. Шта-
ви ше, го то во да не по сто ји кри вич но де ло ко је ни је из вр ше но под ути ца јем 
ова квих емо ци ја. По пра ви лу, не ма де ла без емо ци ја. Кри вич но прав ни зна-
чај сто га мо гу има ти са мо ја ке емо ци је, ин тен зив на пси хич ка уз бу ђе ња. И 
са мо се та ква уз бу ђе ња мо гу, ба рем за по тре бе кри вич ног пра ва, на зва ти 
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афек ти ма. Та ко смо до шли и до мо гу ћег пој мов ног од ре ђе ња афек та. Мо гло 
би се ре ћи да је афе кат ви со ко а кут но осе ћај но ста ње. То је ин тен зив но пси хич-
ко ста ње ко је те шко под ле же кон тро ли во ље. Оно је не из о став но пра ће но и 
од го ва ра ју ћим те ле сно-фи зи о ло шким ма ни фе ста ци ја ма ко је су сви ма из 
жи вот ног ис ку ства по зна те. Ово је на ма е стра лан на чин у сво јој Зе бе ле шци 
о гње ву опи са ла на ша Иси до ра Се ку лић: „... зна мо шта је то кад из утро бе 
јур не не што вру ће и за мр ше но, и за гу ши у гр кља ну реч и до го вор, и уда ви 
у гла ви ра зум“. И да ље: „У гњев но ме се стре ли ца на пре до ва ња окре ће уна-
зад, и чо век се сво ди на нај при ми тив ни је што је чо век био: по ста је не ра зу ман 
и ди ваљ, по треб но му је тре нут но уто ље ње, и он га ства ра по це ну зло чи на 
и из дај ства“1. Ни шта ви ше не тре ба да до да мо овом ње ном опи су. 

Из жи вот ног ис ку ства нам је та ко ђе по зна то да упра во онај афе кат ко-
ји се у на шем је зи ку озна ча ва као гнев, али и као бес, ја рост од но сно срџ ба 
нај че шће до во ди до тра гич них по сле ди ца ко је до би ја ју свој епи лог пред 
кри вич ним су дом. Чи ње ни ца да у сва ком чо ве ку по сто ји гнев, за о ку пља од 
дав ни на све кул тур не на ро де, ко ји по ку ша ва ју да ти од го вор на ово пи та ње, 
као и из на ћи фор му лу за раз ре ше ње про бле ма. На ве шће мо не ка ми шље ња 
зна ме ни тих фи ло зо фа Ста ре Грч ке. Та ко, на при мер, Ари сто тел афир ма тив-
но го во ри о овом афек ту. Он сма тра да онај ко је склон гне ву у на че лу за слу-
жу је ре спект, „по што га рев ност ње го ве ду ше на го ни на ве ли ке на по ре“2. За 
раз ли ку од ње го вог схва та ња, по оп штој сто ич кој фи ло зо фи ји „афек ти су 
пре ко мер ни на го ни или не ра зум ни и про тив при род ни ду шев ни по кре ти 
ко ји се опи ру уму“3. На рав но, ово са мо ако се ра ди о „не ра зум ним“, у ко је 
се сва ка ко убра ја гнев, а не о „пле ме ни тим“ афек ти ма. Но, про тив не ра зум-
них афе ка та ва ља се бес ком про ми сно бо ри ти. Као што по сто ји ве шти на за 
ле че ње бо ле сти те ла, та ко по њи ма по сто ји ве шти на за ле че ње бо ле сне ду ше, 
за ње но осло бо ђе ње од афе ка та, а та ве шти на сва ком је до ступ на. Она се 
зо ве фи ло зо фи ја4. С тим у ве зи, са мо онај ко афек те, као и стра сти уоп ште, 
под ре ди за ко ни ма ума, по сто и ци ма се сма тра сло бод ним, и са мим тим 
здра вим, и са мо ње га мо же мо на зва ти му дра цем5. Се не ка, као нај зна чај ни ји 
пред став ник сто и ци зма ње го вог по зног пе ри о да, не у мо љи во од ба цу је сва ку 
афир ма ци ју афек та гне ва. Шта ви ше, он га про кли ње, те зах те ва и оче ку је да 
се исти у пот пу но сти ели ми ни ше из дру штве ног жи во та. За слу жу је па жњу 
и Плу тар хо во ми шље ње. Он се за ла же за пот пу ну то ле ран ци ју у оп хо ђе њу 

1 И. Се ку лић, Ана ли тич ки тре нут ци, Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад 1966, 306. 
2 Пре у зе то из, В. Шмид, Леп жи вот? – увод у жи вот ну умет ност (пре вод са не мач-

ког), Све то ви, Но ви Сад 2001, 99. 
3 Ви де ти, М. Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске ети ке, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 

Бе о град 1997, 475. 
4 Та ко, М. Ђу рић, ibid., 476. 
5 Ви де ти де таљ ни је, М. Ђу рић, ibid., 478, 479. 
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са ефек ти ма и бор би про тив њих, јер ка ко ка же не же ли да „про тив гне ва 
по сту па гнев но“. У ту свр ху Плу тарх за го ва ра раз бо ри то раз ми шља ње, из-
бе га ва ње про бле ма тич них си ту а ци ја, пре вен тив но де ло ва ње, да би се гнев 
у слу ча ју по тре бе др жао под кон тро лом, или ба рем осла био6. 

Пре ска чу ћи дуг вре мен ски пе ри од у ко јем су мно ги зна ме ни ти љу ди 
за у зи ма ли сво је ста во ве по пи та њу афе ка та, јер смо све сни да нам обим али 
и основ ни пред мет ра да не до зво ља ва да из но си мо сва ми шље ња о то ме, на 
овом ме сту на ве шће мо још два ми шље ња но ви јих ау то ра ко ја без сум ње 
ре пре зен ту ју ве ћин ски став да нас по том пи та њу. Та ко, за већ по ме ну ту 
Иси до ру Се ку лић не ма ди ле ме – по њој, „пле ме ни тог гње ва не ма“7. С тим 
у ве зи, све стан чи ње ни це да се чо век не мо же „ота ра си ти“ ло ших афе ка та, 
са вре ме ни не мач ки фи ло зоф Вил хелм Шмид у окви ру сво је умет но сти оп хо-
ђе ња са афек ти ма пред ла же слич но што је и Плу тарх мно го ра ни је пред ла гао: 
„Не до пу сти ти се би да се из ма ког раз ло га до спе у гнев, не го по соп стве ној 
во љи од лу чи ва ти о то ме да ли му се тре ба пре да ти или не, и уко ли ко тре ба, 
он да ка да, ко ли ко ду го, у ко јој ме ри итд“. Ово с ци љем да „би се у та ла су 
бе са са чу вао тре ну так ре флек си је и мо гао на ћи спас из те си ту а ци је, кад се 
то учи ни нео п ход ним“8. Ипак, узи ма ју ћи у об зир ни во ду шев не кул ту ре на 
ко јем се на ла зи чо ве чан ство да нас, сви су из гле ди да ће и ова „фор му ла за 
ци ви ли зо ва ње соп стве них афе ка та“ до жи ве ти исту суд би ну са дру гим, слич-
ним по ку ша ји ма ко ји су до са да у том сми слу пред у зи ма ни. Ако ме ђу тим 
не мо же мо оче ки ва ти од да на шњег чо ве ка да сво јих афек ти ма увек „от ка же 
по слу шност“ ка да се на ђе у не кој кон фликт ној си ту а ци ји, са вре ме но ци ви-
ли зо ва но дру штво и од го во р на прав на др жа ва зах те ва од чо ве ка да нас да 
ба рем учи ни све што је у ње го вој мо гућ но сти да не до ђе до „афек тив не 
еруп ци је“ у кон крет ној си ту а ци ји. Овој про бле ма ти ци вра ти ће мо се ка сни-
је ка да бу де мо раз ма тра ли пи та ње кри вич но прав них кон се квен ци „скри-
вље но сти“ соп стве ног афек та. У на став ку тек ста освр ну ће мо се на да љу 
ана ли зу афек та на на чин ка ко смо то на са мом по чет ку на шег ра да на ја ви ли. 
Реч је о не ким по де ла ма афе ка та, пре ма њи хо вом по ре клу, ин тен зи те ту и 
тра ја њу, а ко је су учи ње не с ци љем лак шег утвр ђи ва ња кри вич не од го вор-
но сти у суд ско-пси хи ја триј ској прак си. 

С тим у ве зи, у афек тив ном ста њу мо же се на ћи, ка ко ду шев но здра ва, 
та ко и ду шев но бо ле сна и по ре ме ће на осо ба. Ова чи ње ни ца да ла је по во да 
по је ди ним ау то ри ма да за по тре бе суд ско-пси хи ја триј ске прак се из вр ше 
по де лу афе ка та пре ма њи хо вом по ре клу, на нор мал не и па то ло шке. Пре ма 
овој по де ли, па то ло шки афек ти би ли би симп то ми не ке пси хи ја триј ске бо-

6 О на пред ре че ном ви де ти де таљ ни је, В. Шмид, op. cit., 100, 101. 
7 И. Се ку лић, op. cit., 306. 
8 В. Шмид, op. cit., 102
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ле сти од но сно по ре ме ћа ја, док су оста ли афек ти нор мал ни. Ов де би нај пре 
тре ба ло на гла си ти да „па то ло шки афе кат“ и ни је афе кат у пра вом сми слу 
те ре чи, уко ли ко је он симп том не ке пси хи ја триј ске бо ле сти или по ре ме ћа ја. 
Та да је он део укуп не симп то ма то ло ги је не ке пси хо па то ло шке ка те го ри је у 
кон крет ном ви ду ње ног ис по ља ва ња. Због то га је је дан ау тор с пра вом ка зао 
да се тек на кон што ис кљу чи мо по сто ја ње не ке пси хи ја триј ске ди јаг но зе 
мо же мо окре ну ти ствар ној про бле ма ти ци афек тив них де ли ка та9. По ред то га, 
ни у са мој пси хи ја триј ској ли те ра ту ри не по сто ји са гла сност у по гле ду то га 
да ли су пси хо па ти је, не у ро зе и на гон ски по ре ме ћа ји, пси хо па то ло шке ка-
те го ри је, или су са мо ва ри ја ци је лич но сти, ко је се ме ђу тим још увек на ла зе 
у обла сти нор мал не пси хо ло ги је. Са мим тим, не мо же по сто ја ти са гла сност 
ни по во дом пи та ња, да ли су афек ти ли ца ко ја па те од ових по ре ме ћа ја нор-
мал ни или па то ло шки. Да не во ља бу де ве ћа, жи вот но ис ку ство, као и ис тра-
жи ва ња на том пла ну, по ка зу ју нам да су упра во осо бе ко је бо лу ју од пси-
хо па ти је нај ви ше под ло жне афек тив ном ре а го ва њу. Ко нач но, при ли ком 
рас пра ве на ову те му тре ба ло би узе ти у об зир да и осо ба ко ја бо лу је од ду-
шев не бо ле сти мо же на не ки спољ ни на дра жај ре а го ва ти но р мал но-пси хо ло-
шким афек том, као што и афе кат нор мал не осо бе мо же по не кад би ти пси-
хо па то ло шки. По тој ло ги ци, сва ки афе кат ве ли ке ја чи не мо же се озна чи ти 
као пси хо па то ло шки, без об зи ра на то што по ти че од нор мал не осо бе. По себ-
но се то од но си на онај „ра за ра ју ћи“ афе кат ду шев но но р мал ног учи ни о ца 
ко ји до во ди до ње го ве не у ра чун љи во сти. Због све га на ве де ног, не би тре ба-
ло ин си сти ра ти на по де ли афе ка та на нор мал но-пси хо ло шке и пси хо па то-
ло шке, јер та ква по де ла мо же до ве сти до не спо ра зу ма и на ве сти на по гре шне 
за кључ ке. На рав но, то не зна чи да у кон крет ном слу ча ју су ђе ња не тре ба 
утвр ди ти да ли је по је ди ни афе кат, ко ји има кри вич но прав ни зна чај, про дукт 
ду шев не бо ле сти или по ре ме ћа ја од ре ђе ног ли ца, или се пак ис по љио код 
осо бе ко ја се сма тра ду шев но здра вом. С тим у ве зи, пред мет на шег раз ма-
тра ња у ра ду ис кљу чи во је ути цај афек та ду шев но нор мал них учи ни ла ца 
кри вич них де ла на њи хо ву кри вич ну од го вор ност. 

Слич но се мо же ре ћи и за по де ле ко је се од но се на ин тен зи тет афек та. 
Одав но се у ли те ра ту ри, али и за по тре бе суд ске прак се, уо би ча ји ло да се 
афек ти, пре ма свом ин тен зи те ту, де ле на јед но став не, ви ше и нај ви ше10. Ова 
по де ла тре ба ло би да олак ша по сао су до ви ма, јер би на вод но са мо „нај ви ши“ 
афек ти мо гли до ве сти до не чи је не у ра чун љи во сти, „јед но став ни“ до сма-
ње не ура чун љи во сти, док би „ви ши“ афек ти по пра ви лу до во ди ли до бит но 
сма ње не ура чун љи во сти. Ипак, у при лог на ше тврд ње да ни ова по де ла 

9 Та ко, H. Wit ter, Die fo ren sische Be ur te i lung der Af fek tde lik te, in: Hand buch der fo ren-
sischen Psychi a trie II, Sprin ger Ver lag, Ber lin – He i del berg – New York 1972, 1024. 

10 Ви де ти на при мер, R. Mo os, Die Tötung im Af fekt im ne uen österreichischen Stra frecht, 
Ze itschrift für die ge sam te Stra frechtswis sen schaft, Ber lin – New York, 1/1977, 808. 
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ни је нај пре ци зни ја го во ри пси хи ја триј ско-пси хо ло шко ис ку ство да рет ко 
ка да по сто ји „чи сти“ афе кат. На и ме, сва ки афе кат пред ста вља ре зул тан ту 
де ло ва ња ра зно род них фак то ра. Као пр во, тре ба по ме ну ти да, као што ме ђу 
љу ди ма по сто је ин ди ви ду ал не раз ли ке у њи хо вој пси хо-фи зич кој кон сти-
ту ци ји, исто та ко сва ки чо век раз ли чи то ре а гу је на не ки спољ ни под сти цај. 
По ред то га, чест пра ти лац афек та су тзв. кон сте ла тив ни фак то ри, ко ји мо гу 
би ти те ле сни (ис цр пље ност, пре мо ре ност, по спа ност, обо ље ња, по вре де, 
ал ко хол, ме ди ка мен ти, дро га), или пси хич ки (про бле ми на рад ном ме сту, 
не за по сле ност, кон фликт не си ту а ци је, пси хич ке про ме не уоп ште)11. По зна-
то је да је у жи вот ној прак си, узи ма ју ћи у об зир на бро ја не кон сте ла тив не 
фак то ре, нај че шћи пра ти лац афек та ал ко хол. Та ко ђе, тре ба ре ћи и то, да се 
рет ко до га ђа да у кон крет ном слу ча ју по сто ји са мо је дан афе кат. Углав ном 
по сто ји скуп афе ка та, раз ли чи те вр сте и ја чи не, ко ји се ме ђу соб но пре пли ћу. 
Сход но то ме, не ка да се не би мо гло са си гур но шћу ре ћи ни ко ји је од афе-
ка та кон крет ном при ли ком био до ми нан тан, а ка мо ли ко ли ки је био ин тен-
зи тет сва ког по је ди нач ног афек та у њи хо вом ме ђу соб ном спле ту у вре ме 
из вр ше ња де ла. Ко нач но, по треб но је на гла си ти да се ја чи на афек та бр зо 
ме ња, по не кад и у крат ком вре мен ском пе ри о ду, те је са мим тим те шко од-
го во ри ти на пи та ње, ко ли ка је би ла ње го ва ја чи на баш у тре нут ку из вр ше ња 
де ла. Због све га на ве де ног, не би тре ба ло ин си сти ра ти ни на овој по де ли 
афе ка та, јер она мо же до не ти ви ше ште те не го ко ри сти у про це су за кљу чи-
ва ња о ути ца ју афек та на не чи ју кри вич ну од го вор ност. 

И што се ти че тра ја ња афе ка та си ту а ци ја је та ква да се не би мо гле вр-
ши ти ни ка кве по де ле ко је би има ле оп шту ва жност, ни ти из вла чи ти би ло 
ка кве за ко ни то сти. То ме та ко ђе сто ји на пу ту ра зно вр сност и бо гат ство жи-
вот них си ту а ци ја. Ис ку ство нам та ко ка же да афе кат по пра ви лу тра је крат-
ко вре ме, али мо же тра ја ти и не што ду же, те с тим у ве зи, он би мо гао бр зо, 
али и ла га но иш че зну ти. Та ко ђе, афе кат мо же на ста ти на гло и нео че ки ва но, 
али и спо ро и по сте пе но. Сто га би се мо гло за кљу чи ти да се сва ки ша бло-
ни зам у за кљу чи ва њу и сво ђе ње афек та на уна пред фор ми ра не су до ве о 
мо гућ но сти ма и за ко ни то сти ма ње го вог из би ја ња и тра ја ња, и ов де про ти ви 
са мој при ро ди фе но ме на афек та. 

У пси хи ја триј ској је зич кој упо тре би екс пло зив не рад ње и де ла по чи-
ње на у афек ту че сто се озна ча ва ју и као „при ми тив не ре ак ци је“. Ова ква 
ква ли фи ка ци ја за сни ва се на чи ње ни ци да је сва ка лич ност сло је ви то струк-
ту ри са на, те кон сти ту и са на од раз ли чи тих – при ми тив них али и оних дру-
гих, ви ше ор га ни зо ва них сло је ва. Афек тив не еруп ци је упра во кре ћу од оних 
ду бо ких, ар ха ич них, при ми тив них сло је ва, ко је има сва ко и ко је ра зум или 

11 О то ме ви де ти, B. Fo er ster, H. Jo ac him, Al ko hol und Schuldfähigkeit, C. H. Beck, München 
– Stut tgart 1997, 70. 
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дру ге лич не ин стан це не мо гу да осу је те и не у тра ли шу12. Оту да се го во ри 
о „при ми тив ним“ ре ак ци ја ма. Ка да јак афе кат из би је из ових мрач них, ду-
бо ких сло је ва не ке лич но сти он не ми нов но оста вља по сле ди це на пла ну 
ње ног све сно-пси хич ког функ ци о ни са ња. Афе кат ути че го то во на све пси-
хич ке функ ци је, ме ња их или ба рем усме ра ва. У пр вом ре ду, „он ис кри вљу-
је ло ги ку у да том тре нут ку и пот чи ња ва је се би“13. Афе кат ре ме ти ло гич ко 
раз ми шља ње, што има за по сле ди цу да је чо ве ку ко ји се на ла зи у ја ком 
афек тив ном ста њу ве о ма оте жа но или чак оне мо гу ће но да раз ми шља о не-
чем дру гом што ни је пред мет „афек тив ног ин те ре со ва ња“. Не са мо да афе-
кат ис кри вљу је ло ги ку, већ и су жа ва свест. „Под су же ном све шћу тре ба 
под ра зу ме ва ти ста ње где је фо кус све сти су жен и кон цен три сан са мо на 
јед но зби ва ње, на је дан узроч ни низ, је дан ток до га ђа ја, и то баш онај ко ји 
је афект ко ји је су зио свест ода брао и за ко ји је је ди но за ин те ре со ван“14. Као 
по сле ди ца та квог ста ња ја вља се објек тив на не мо гућ ност ре тро спек тив ног 
по сма тра ња соп стве ног афек та. Сто га се ње го во на кнад но опи си ва ње по 
пра ви лу те ме љи на из ми шље ним пред ста ва ма и пра ће но је по ку ша јем да се 
про на ђу оправ да ња и из го во ри за пред у зе те рад ње. Тре ба на гла си ти да се 
као по сле ди ца ја ког афек та мо же ја ви ти ам не зи ја – пот пу но или нај че шће 
де ли мич но не се ћа ње на кри тич ни до га ђај. За раз ли ку од на кнад не ам не зи-
је, ко ја не мо ра по сто ја ти, као што нај че шће и не по сто ји у сва ком слу ча ју 
афек тив ног по сту па ња, не из о став ни пра ти лац афек та је тре нут на збу ње ност, 
сво је вр сна збр ка ми сли и осе ћа ња на кон сна жног афек тив ног пра жње ња. 
Ипак, ка ко се и ам не зи ја и збу ње ност мо гу ја ви ти тек на кон из вр ше ња де ла, 
они не ма ју ве ћег зна ча ја за пра вил ну про це ну кри вич не од го вор но сти из вр-
ши о ца, ко ја се про це њу је на осно ву ње го вог пси хич ког ста ња у тре нут ку 
из вр ше ња де ла. 

На осно ву оно га што смо на пред ре кли мо же се за кљу чи ти да сва ки 
ша бло ни зам у за кљу чи ва њу, као и под во ђе ње кон крет ног афек та под од ре-
ђе ну ква ли фи ка ци ју, на че му се ин си сти ра у суд ско-пси хи ја триј ској прак си, 
но си са со бом ри зик од гре ша ка. Јер, у овој из у зет но ди фу зној обла сти ду-
шев них зби ва ња увек су мо гу ће ати пич не си ту а ци је и је дин стве ни слу ча је-
ви. Уме сто што се ин си сти ра на под во ђе њу афек та под од ре ђе ну уна пред 
по ну ђе ну ка те го ри ју, па жња се у кри вич ном по ступ ку тре ба усме ри ти на то 
да се у кон крет ном слу ча ју не сум њи во утвр ди по сто ја ње јед ног или ви ше 
афе ка та, а да се за тим, на осно ву свих окол но сти ко је су ис ку стве но-на уч но 

12 Ви де ти, B. Jähnke, Straf ge set zbuch – Le ip zi ger Kom men tar, 1. Band, 11. Au fla ge, De 
Gruyter Recht, Ber lin 2003, 50. 

13 Б. Ка па ма џи ја, Уби ство у афек ту, Ју го сло вен ска ре ви ја за кри вич но пра во и кри ми-
но ло ги ју, Бе о град 1/1980, 47. 

14 Б. Ка па ма џи ја, Уби ство – пси хо па то ло ги ја и суд ска пси хи ја три ја, Ма ти ца Срп ска, 
Но ви Сад 1981, 35. 
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афек тив но ре ле вант не, у ме ри у ко јој је то мо гу ће, по ку ша раз ја сни ти њи-
хо во по ре кло, од ре ди њи хов агре сив ни и ра за ра ју ћи по тен ци јал – ка спо ља 
и уну тра, и утвр ди ди на ми ка њи хо вог функ ци о ни са ња кри тич ном при ли ком, 
ка ко би се што је мо гу ће ве ро до стој ни је ре кон стру и са ло пси хич ко ста ње 
учи ни о ца у вре ме из вр ше ња де ла. На рав но, ово је лак ше ре ћи не го учи ни ти. 
Сви ма је по зна то ко ли ко је те шко у кри вич ном по ступ ку пра вил но и ве ро-
до стој но про це ни ти ура чун љи вост учи ни ла ца ко ји су де ло из вр ши ли под 
ути ца јем афек та. Мо гло би се чак твр ди ти да је то је дан од нај ком пли ко ва ни-
јих и нај ри зич ни јих суд ско-пси хи ја триј ских за да та ка. Не са мо због са ме ком-
плек сно сти и за мр ше но сти фе но ме на афек та, већ и за то што се пред мет на 
про це на у прак си вр ши, и је ди но мо же вр ши ти, на осно ву не си гур них пси хо-
-ди јаг но стич ких кри те ри ју ма, што афек тив но ста ње не оста вља по пра ви лу 
ни ка кве тра го ве на пси хи те се учи ни лац у вре ме су ђе ња на ла зи у са свим 
нор мал ном пси хич ком ста њу, и што се од го ва ра ју ћи за кључ ци мо ра ју из ве сти 
је ди но на осно ву не по у зда них из ја ва окри вље ног и све до ка о окол но сти ма 
под ко ји ма је де ло из вр ше но, а од чи јег је из вр ше ња по не кад про шло до ста 
вре ме на. Због све га на ве де ног у де лу суд ско-пси хи ја триј ске ли те ра ту ре по-
сто је и ми шље ња да у кри вич ном по ступ ку и ни је мо гу ће по ста ви ти пред мет-
ну „ди јаг но зу“, ни ти на ис пра ван на чин про це ни ти ути цај афек та15. На сре ћу, 
ве ћин ско ми шље ње је дру га чи је. 

Би ло ка ко би ло, кри вич но прав ни зна чај афек та је ве ли ки, јер уко ли ко 
се до го ди да они пре ва зи ђу ре дов не окви ре емо ци о нал ног уз бу ђе ња ко је се 
по пра ви лу и по при ро ди ства ри ја вља на стра ни „про сеч ног“ учи ни о ца 
кри вич ног де ла, та да афек ти про у зро ку ју мно го број на и ра зно вр сна кри вич-
но прав на деј ства. Као пр во, афе кат се мо же узе ти у об зир као олак ша ва ју ћа 
окол ност при ли ком од ме ра ва ња ка зна јер ума њу је сте пен кри ви це учи ни о ца 
за из вр ше но де ло. У окви ри ма не ких оп штих кри вич но прав них ин сти ту та, 
а не кад и не за ви сно од њих, мо же се ја ви ти као фа кул та тив ни основ за убла-
жа ва ње од но сно осло бо ђе ње од ка зне. Афе кат мо же би ти и бит ни еле мент 
би ћа од ре ђе них кри вич них де ла, при ви ле гу ју ћа окол ност ко ја јед ном де лу, 
уз ис пу ње ност дру гих усло ва, да је лак ши вид, ка ква су код нас кри вич на 
де ла – уби ство на мах и те шка те ле сна по вре да на мах. Ко нач но, он мо же у 
окви ру за кон ске од ред ни це „при вре ме на ду шев на по ре ме ће ност“ пред ста-
вља ти пси хич ки основ бит ног сма ње ња или чак ис кљу че ња ура чун љи во сти, 
ка да је ње го во кри вич но прав но деј ство нај ја че. Мо же се при ме ти ти да се у 
свим овим при ме ри ма афе кат узи ма у об зир у ко рист учи ни о ца кри вич ног 
де ла ко ји је из вр шио де ло под ње го вим ути ца јем, би ло да се у спле ту окол-
но сти ко је су у кон крет ном слу ча ју кри вич но прав но ре ле вант не узи ма у 
об зир као олак ша ва ју ћа окол ност, убла жа ва ју ћа окол ност, основ за осло бо-

15 Ви де ти о то ме, J. Pla te, Psyche, Un recht und Schuld, C. H. Beck, München 2002, 418. 
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ђе ње од ка зне, при ви ле гу ју ћи еле мент би ћа од ре ђе ног кри вич ног де ла, или 
чак као основ ко ји до во ди до осло ба ђа ју ће пре су де због не у ра чун љи во сти 
учи ни о ца. Ка ко је ово по след ње пи та ње од из у зет ног зна ча ја, не са мо за тео-
ри ју кри вич ног пра ва и кри вич но прав ну прак су, већ и са аспек та кри ми нал-
не по ли ти ке, у да љем тек сту ви ше ће мо па жње по све ти ти том про бле му. Јер, 
чи ње ни ца да се пси ха ду шев но нор мал ног учи ни о ца, ко ји је огла шен не у-
ра чун љи вим за де ло из вр ше но у афек ту, по сле кра ћег вре ме на вра ћа у пр-
во бит но ста ње, те на њој у вре ме су ђе ње не ма ни ка квих тра го ва од пре тр-
пље ног афек тив ног шо ка у вре ме из вр ше ња де ла, има за по сле ди цу да се 
учи ни лац на кон до но ше ња осло ба ђа ју ће пре су де, а у не до стат ку за кон ске 
мо гућ но сти за из ри ца ње пси хи ја триј ске ме ре без бед но сти, мо ра пу сти ти на 
сло бо ду. До ка квог уз не ми ре ња јав но сти мо же до ћи на кон то га не тре ба по-
себ но на гла ша ва ти. То ука зу је на сву ком плек сност и ва жност пра вил не 
про це не ура чун љи во сти ова квих учи ни ла ца. 

С тим у ве зи, да нас је го то во оп ште при хва ће но да и тзв. нор мал но-пси-
хо ло шки афе кат, ко ји да кле ни је не по сред ни про дукт ду шев не бо ле сти или 
сла бо ум но сти, мо же до ве сти до не у ра чун љи во сти. Узи ма ју ћи у об зир сву 
те жи ну и де ли кат ност ове про це не, на ве де них ре пер ку си ја ко је од лу ка о 
то ме мо же про у зро ко ва ти, као и чи ње ни цу да се афек тив на по сту па ња ја-
вља ју у вр ло ви со ком про цен ту у окви ру од ре ђе них гру па кри вич них де ла16, 
по ста вља се пи та ње ка кав афе кат мо ра би ти да би до вео до ова квих кри вич-
но прав них кон се квен ци. Оно око че га се и те о ре ти ча ри и прак ти ча ри да нас 
сла жу то је да са мо афе кат ко ји је по при мио „екс трем не раз ме ре“17 мо же 
до ве сти до не у ра чун љи во сти. А та кве при ро де и ин тен зи те та не сум њи во је 
онај афе кат ко ји „ру ши бра не об у зда ва ња и ис кљу чу је сми сле но и циљ но 
по сту па ње“18. На ро чи то ако је у тре нут ку афек тив ног де ла код од но сне 
осо бе већ до шло до пот пу не раз град ње кон трол них ин стан ци ње не лич но-
сти ко је би јој омо гу ћи ле да ста не на пут на до ла зе ћем афек ту. По сле ди це 
та квог афек та та да се у де лу ли те ра ту ре по ре де са по сле ди ца ма акут ног 
на сту па пра ве ду шев не бо ле сти, те се твр ди да он он да на сли чан, вр ло те-
жак на чин ра за ра склоп не чи је лич но сти, баш као и пра ва ду шев на бо лест 
у ње ној акут ној фа зи19. Ипак, ово по ре ђе ње мо же се из вр ши ти са мо кван ти-
та тив но, не и ква ли та тив но. По ред то га, афек тив ни учи ни лац по сле кра ћег 
вре ме на вра ћа се у пр во бит но, са свим нор мал но пси хич ко ста ње, док ду-
шев на бо лест тра је и на кон ње не евен ту ал не еска ла ци је у сво јој акут ној 

16 Ви де ти, J. Pla te, ibid., 417. 
17 J. Glat zel, Fo ren sische Psychi a trie – Der Psychi a ter im Stra fpro zeß, Fer di nand En ke 

Ver lag, Stut tgart 1985, 56. 
18 F. Streng, Stra frec htlic he Sank ti o nen – Die Straf zu mes sung und ihre Grun dla gen, 2. 

Au fla ge, Stut tgart – Ber lin – Köln 2002, 366. 
19 Ви де ти, F. Streng, ibid., 367. 
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фа зи. И уоп ште, из ме ђу афек тив ног по ре ме ћа ја све сти и сва ког дру гог по ре-
ме ћа ја све сти нео спор но је да по сто ји су штин ска, ква ли та тив на раз ли ка20, 
та ко да је по ре ђе ње ме ђу њи ма мо гу ће са мо услов но, и то на кван ти тав ној 
рав ни симп то ма. У сва ком слу ча ју, ти ме још ни је ни шта ре че но о то ме, ка кав 
је то афе кат „екс трем них раз ме ра“ ко ји „ру ши бра не об у зда ва ња“, и ко ји 
не ку лич ност та ко те шко по га ђа баш као акут ни на ступ пра ве ду шев не бо-
ле сти. Дру гим ре чи ма, по мо ћу ко јих кри те ри ју ма се по сто ја ње та квог афек-
та у кон крет ној де ликт ној си ту а ци ји евен ту ал но мо же утвр ди ти на стра ни 
учи ни о ца. 

За ње го во утвр ђи ва ње нео п ход но је све о бу хват но ис тра жи ва ње свих 
окол но сти, до ду ше на осно ву ре ла тив но нео д ре ђе них и спор них кри те ри ју-
ма, ко је ис ку стве но-на уч но мо гу има ти зна чај за на ста нак и из би ја ње ова квог 
афек та. Ово ис тра жи ва ње об у хва та узи ма ње у об зир ре ле вант них окол но сти 
ко је су до ве ле до де ла и ње му прет хо ди ле, оних ко је су по сто ја ле у вре ме 
де ла, а евен ту ал но и оних ко је су на ста ле по сле де ла. Ис тра жу је се лич ност 
учи ни о ца, ње го ве пси хич ке и фи зич ке ка рак те ри сти ке, као и мо гу ћи ег зо-
ге ни ути ца ји. Па жња се та ко ђе усме ра ва на на ста ја ње афек тив не си ту а ци је, 
као и на све окол но сти ко је су до ње до ве ле, на ис пи ти ва ње пси хич ке мо-
гућ но сти дис тан ци ра ња од ње као и ње не кри тич ке ре флек си је од стра не 
учи ни о ца. Ако је то по треб но, вр ши се и све о бу хват на ди јаг но сти ка лич но-
сти, а по се бан ак це нат ста вља се на по на ша ње учи ни о ца не по сед но пре, за 
вре ме и по сле де ла21. Сва ка окол ност оце њу је се, ка ко ем пи риј ски, та ко и 
нор ма тив но – са ма за се бе, али и у кон тек сту свих дру гих окол но сти. Тре ба 
на гла си ти да са мо ако се узму у об зир сви на ве де ни, а евен ту ал но и дру ги 
па ра ме три, мо же се до не ти ис прав на од лу ка о то ме, да ли је учи ни лац у 
вре ме де ла још био спо со бан да схва ти зна чај свог де ла, а на ро чи то да упра-
вља сво јим по ступ ци ма, или је био у пот пу но сти са вла дан афек том, у ком 
слу ча ју се мо же ре ћи да је та ква осо ба фак тич ки би ла пу ко сред ство, од но-
сно „објект соп стве них функ ци о нал них то ко ва“22. Сва ка ко, ово по след ње 
у прак си се до га ђа са свим из у зет но. 

По треб но је та ко ђе на гла си ти да афек тив но „из би ја ње“ рет ко ка да на-
ста је на гло и нео че ки ва но, као „гром из ве дра не ба“, ка ко на пр ви по глед то 
мо же де ло ва ти, на ро чи то са мом учи ни о цу кри вич ног де ла. Ка ко је је дан 
пси хи ја тар ре као, „не по сто ји до жи вљај, као ак ту ел ни до га ђај, ко ји би мо гао 
на не за ви сан и ин тер ин ди ви ду а лан на чин да иза зо ве афек тив ни по трес“23. 

20 Та ко, H. Wit ter, Af fekt und stra frec htlic he Ve rant wor tlic hke it, in: Kri mi nal bi o lo gische 
Ge gen wartsfra gen, Heft 5, Stut tgart 1962, 96. 

21 Слич но, H. -L. Schre i ber, Psychi a trische Be gu tac htung, 2. Au fla ge, Stut tgart – Je na – 
New York 1994, 20. 

22 Та ко, J. Pla te, op. cit., 416. 
23 J. Glat zel, op. cit., 43. 



 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017

101

Дру гим ре чи ма, де ло из вр ше но у афек ту че сто на ста је као по сле ди ца пер-
ма нент не кон фликт не си ту а ци је у ко јој се ду же вре ме на ла зи осо ба ко ја ће 
ка сни је из вр ши ти кри вич но де ло. Про цес ра ста тен зи ја до во ди до ње не ин-
тен зив не пси хич ке на пе то сти ко ја „те жи“ афек тив ном пра жње њу. До то га 
мо же до ћи из мр жње, пре зи ра, оча ја ња, ту ге, љу бо мо ре, ре зиг на ци је, оп сед-
ну то сти, али и дру гих емо ци ја као и њи хо вих ком би на ци ја. Афек тив на тен-
зи ја у том слу ча ју све ви ше об у зи ма од но сну осо бу, те ис кри вљу је код ње 
нор мал ну ло ги ку до жи вља ва ња ствар но сти. Про цес ку му ла ци је афек та то-
ком вре ме на тро ши ње не ду шев не сна ге от по ра, ко је по ста ју све ла бил ни је 
и не си гур ни је. То све „усло вља ва ла би ли за ци ју пер со нал ног скло па“, при 
че му исто вре ме но, по при ро ди са ме ства ри, „по сто ји те жња за ре ста би ли-
за ци јом“24. А до ре ста би ли за ци је не мо же до ћи на дру ги на чин не го афек тив-
ним „от ко че њем“ ко је се по пра ви лу ма ни фе сту је у агре сив ном по на ша њу. 
Ка да се на овај на чин пред ста ви про цес ра ста тен зи ја, по ста је ја сно због че га 
се у жи во ту че сто до га ђа да пред мет ни до га ђај, ко ји је са мо на пр ви по глед 
про у зро ко вао афек тив но пра жње ње учи ни о ца, уи сти ну ни је глав ни и пра ви 
узрок овог пра жње ња, већ је са мо ње гов по вод, од но сно „оки дач“. Из то га 
сле ди да је за пра вил ну про це ну ура чун љи во сти учи ни о ца ко ји је де ло из-
вр шио у ја ком афек ту че сто нео п ход но да се узме у об зир и „пред и сто ри ја“ 
ин кри ми ни са не афек тив не „екс пло зи је“. То зах те ва ана ли зу оних до га ђа ја 
из ње го ве про шло сти ко ји мо гу би ти од зна ча ја за пра вил но ту ма че ње из вр-
ше ња афек тив ног де ла као пси хо-ди на мич ке по сле ди це. Са мо ова кав при-
ступ мо же об ја сни ти на из глед не ра зум но по на ша ње учи ни о ца, ко је на вод но 
ње му ни је свој стве но. Јер, мо же се до го ди ти да из ме ђу бе зна чај ног по во да и 
ње го ве ја ке пси хо-мо тор не ре ак ци је по сто ји очи глед на не сра зме ра, а да 
учи ни лац ра ни је ни је ни ка да ре а го вао на та кав или сли чан на чин. Упра во 
ће све стра на ана ли за би о граф ских до га ђа ја ко ја су ини ци ра ла афек тив ну 
екс пло зи ју ов де ука за ти на то да је де ло учи ни о ца, упра во су прот но, ње гов 
у пси хо ло шком сми слу ло ги чан од го вор на не из др жи ву пси хич ку на пе тост, 
те као та кво, ни је ни не ра зум но, ни ти је „стра но“ ње го вој лич но сти, већ је 
на про тив, пси хо ло шки об ја шњи во и ра зу мљи во. Сто га се у та квим слу ча-
је ви ма мо же ре ћи да из ме ђу из вр ше ног де ла и лич но сти учи ни о ца по сто ји 
не сум њи ви ду бин ско-пси хо ло шки ка у за ли тет. 

И упра во је ово по след ње до ве ло у те о ри ји и прак си до јед не ди ле ме, 
чи јом ана ли зом ће мо и за вр ши ти на ше раз ма тра ње у овом ра ду. С тим у 
ве зи, ако се афек тив но из би ја ње кон крет ном при ли ком ду бин ско-пси хо ло-
шки мо же об ја сни ти на на чин ка ко смо то на пред учи ни ли, да ли то зна чи 
да се од учи ни о ца, чи је је афек тив но де ло са мо ло ги чан след ње го ве кон ти-
ну и ра не у ду жем вре ме ну при сут не афек тив не ку му ла ци је, мо же зах те ва ти 

24 J. Glat zel, ibid., 47. 
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да пред у пре ди ова кав раст тен зи ја, те да сво јој кри ми нал ној рад њи као про-
дук ту афек тив ног пра жње ња у сва ком слу ча ју „от ка же по слу шност“. А ако 
то не учи ни, иа ко је мо гао, да ли, не за ви сно од то га, мо же ра чу на ти на осло-
ба ђа ју ћу пре су ду као „бла го дат“ соп стве не не у ра чун љи во сти? Дру гим ре чи-
ма, да ли са мо „не скри вље ни“ афе кат мо же до ве сти до не чи је не у ра чун љи-
во сти? У те о ри ји кри вич ног пра ва европ ских зе ма ља, као и суд ској прак си, 
не по сто ји је дин стве но ми шље ње и по сту па ње тим по во дом. Дру гим ре чи ма, 
не по сто ји са гла сност у по гле ду то га, да ли афе кат мо же до ве сти до не у ра-
чун љи во сти, или бит но сма ње не ура чун љи во сти, са мо он да ако учи ни лац 
ни је био у ста њу да под кон крет ним окол но сти ма спре чи из град њу афек та 
и да пред ви ди по сле ди це ње го вог от пу шта ња, укљу чу ју ћи и афек тив но де ло, 
или у сва ком слу ча ју, без об зи ра на на ве де не окол но сти. Као што смо на пред 
ука за ли, оно око че га ов де по сто ји са гла сност је да афект мо же до ве сти чак 
и до не у ра чун љи во сти уко ли ко се „као пред у слов афек тив ног из би ја ња ја вља 
раз град ња кон трол них ин стан ци“25. У сва кој дру гој си ту а ци ји, у ко јој да кле 
ни је до шло у пот пу но сти до раз град ње кон трол них и за штит них ме ха ни за-
ма јед не лич но сти, ње го ва не у ра чун љи вост у вре ме из вр ше ња де ла мо же 
би ти спор на. Ту се по ла зи од сле де ће ло ги ке: ако је учи ни лац у ду жем вре-
ме ну ку му ла ци је афек та ко ја је прет хо ди ла де лу исти мо гао да спре чи на 
од го ва ра ју ћи на чин, за шта је имао пси хич ке мо гућ но сти, али он то ни је 
учи нио, сма тра се, упр кос то ме што је у вре ме де ла био не у ра чун љив, да је 
крив за из вр ше но кри вич но де ло. Ти ме је он скри вље но ус кра тио се би шан-
су да спре чи афек тив ну еруп ци ју ко ја је до ве ла до де ла, а ти ме и са мо де ло, 
у вре ме ну ка да је то још би ло мо гу ће учи ни ти. Јер, упр кос то ме што је учи-
ни лац био све стан све ве ће опа сно сти ста ња у ко јем се на ла зи, он ни је ни шта 
пред у зео да би от кло нио та кву опа сност, већ је, упра во су прот но, сам се бе 
„от пу стио“ у ста ње у ко јем ви ше ни је знао шта ра ди ни шта ће сво јом рад-
њом про у зро ко ва ти. 

Ми шље ња смо да на пред на ве де но схва та ње не би тре ба ло при хва ти ти. 
Као пр во, оно се про ти ви јед ној од нај зна чај ни јих те ко ви на са вре ме ног кри-
вич ног пра ва – да се кри ви ца учи ни о ца ве же за из вр ше но кри вич но де ло и 
вре мен ски тре ну так ње го вог из вр ше ња. Ис пи ти ва ње кри ви це за на ста нак и 
раз ра ста ње соп стве ног афек та не ми нов но би се пре тво ри ло у ис тра жи ва ње 
кри ви це за на чин жи во та не ке осо бе или за њен ка рак тер, што је не до пу сти-
во у јед ном де мо крат ском дру штву и прав ној др жа ви. Про тив то га го во ри и 
жи вот но ис ку ство, ко је по твр ђу је да ни ко не мо же ути ца ти на на ста нак и 
раз вој соп стве ног афек тив ног ста ња. Као што се ни ко не би мо гао сми шље-
но до ве сти у та ко ја ко афек тив но ста ње ко је ис кљу чу је ура чун љи вост за 
евен ту ал но из вр ше но де ло у та квом ста њу, исто та ко не по сто ји мо гућ ност 

25 C. Ro xin, Stra frecht – All ge me i ner Teil, Band I, 3. Au fla ge, C. H. Beck, München 1997, 762. 
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да не ко про ми шље но спре чи афек тив ну ку му ла ци ју и ње ну мо гу ћу екс пло-
зи ју ка спо ља. Јер, раз ми шља ње о соп стве ном ја ком афек ту, до каз је да тај 
афе кат уи сти ну и не по сто ји. И обр ну то, онај ко се већ ду же или кра ће вре-
ме на ла зи у ја ком афек тив ном ста њу, он ни је у мо гућ но сти да ра зло жно и 
про ми шље но ана ли зи ра соп стве но пси хич ко ста ње ка ко би се ба вио „сво јим“ 
афек том. Јер, ку му ли ра ни афе кат ре ме ти ло гич ко и са мо кри тич ко раз ми-
шља ње и пот чи ња ва га се би, до во ди ду шев ни апа рат у не склад, на во ди на 
ри гид но фик си ра ње за од ре ђе не ми сли и иде је, као и уски круг те ма на ко је 
је афе кат усме рен. У та квој си ту а ци ји, ин си сти ра ти на до ка зи ва њу не чи је 
кри ви це за „не спре ча ва ње“ уз но ше ња соп стве ног афек та ко ји је до вео до 
не у ра чун љи во сти за из вр ше но де ло, илу зор но је и не ре ал но. Уо ста лом, ко 
сме да твр ди да афек тив ни учи ни лац пре не го што је из вр шио де ло у не у-
ра чун љи вом ста њу ни је ви ше пу та не у спе шно по ку ша вао да раз гра ди свој 
афек тив ни на бој и уми ри афек тив ну тен зи ју. Уко ли ко би при хва ти ли пред-
ње ми шље ње то би зна чи ло да ова ква осо ба има не по вољ ни ји кри вич но-
прав ни трет ман у од но су на оног не у ра чун љи вог учи ни о ца кри вич ног де ла 
у афек ту, ко ји пре то га ни је ни по ку шао да спре чи ку му ла ци ју афе ка та, из 
про стог раз ло га што иста код ње га ни је ни по сто ја ла26. 

На кра ју би се мо гло за кљу чи ти да све оно о че му смо у ра ду го во ри ли, 
а ти че се фе но ме на ефек та, ње го вог кри вич но прав ног зна ча ја као и ње го вог 
ути ца ја на кри вич ну од го вор ност, те ко нач но про бле ма ти ке „скри вље но сти“ 
од но сно „не скри вље но сти“ афек та, пред ста вља ја сну по твр ду и чврст до каз 
за тврд њу, да је ве шта че ње ура чун љи во сти де ла из вр ше них у афек ту је дан 
од нај те жих и нај ри зич ни јих суд ско-пси хи ја триј ских за да та ка. 

26 Слич но, али у дру гом кон тек сту, раз ми шља и С. Бе љан ски, Трај на про во ка ци ја и 
деј ство на мах, у: Пра во и илу зи ја, Би бли о те ка XX век, Бе о град 1999, 113. 
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Af fect and Cri mi nal Re spon si bi lity

Abstract: In this ar tic le the aut hor de als with an is sue of re la ti on ship bet-
we en the af fect and cri mi nal re spon si bi lity. In or der to pro vi de a mul ti-an gle 
ap pro ach to analysis of this is sue the aut hor re sor ted to mul ti di sci pli nary – cri-
mi nal law and psychi a tric-psycho lo gi cal ap pro ach. Alt ho ugh the to pic co ve red 
by this ar tic le is sig ni fi cant and com plex, it ap pe ars to be of vir tu ally no in te rest 
in the li te ra tu re. For that re a son the aut hor’s en de a vor to re se arch this to pic sho-
uld not go un men ti o ned. 

In the first part of the ar tic le the aut hor tried to pro vi de an swers to so me 
pre li mi nary qu e sti ons wit ho ut which it wo uld be im pos si ble to un der stand the 
re la ti on ship bet we en the af fect and cri mi nal re spon si bi lity. Tho se are the fol lo-
wing qu e sti ons: what are af fects, what is the ir na tu re and in ten sity, how long they 
last and how they in flu en ce psycho lo gi cal fun cti ons of a per son ac ting in af fect?

Cen tral part of the ar tic le is de di ca ted to exa mi ning the im por tan ce of the 
af fect as a phe no me non in cri mi nal law dog ma and in ju di cial ru lings, as well as 
its ef fect on cri mi nal re spon si bi lity. The aut hor finds that ac ting in af fect may be 
con si de red as a mi ti ga ting cir cum stan ce in the sen ten cing, but can al so be a ba sis 
for mi ti ga tion of the sen ten ce or even su spen sion of the sen ten ce, as part of so me 
ge ne ral cri mi nal law norms. Al so, for cer tain of fen ses it may be con si de red as a 
fa vo ra ble con di tion that ren ders that of fen ce to be less gra ve. Fi nally, the af fect may 
be con si de red as a psycho lo gi cal ba sis di mi nis hed, or even lack of, men tal ca pa city. 

The last abo ve men ti o ned is sue re ce i ves spe cial at ten tion of the aut hor, and 
cla ims that only the af fect that is ‘of ex tre me pro por ti ons’ may lead to men tal 
in ca pa city. Such af fect is the one that ‘de mo lis hes re stra ins and re mo ves re a so na ble 
and tar get-ori en ted ac ti ons’. In furt her analysis the aut hor pro po ses cri te ria and 
met ho do logy for as ses sment of per son’s sa nity in cri mi nal law and cri mi nal pro-
ce du re. 

Др Дра ги ша С. Дра кић, Иван Д. Ми лић, Афекат и кривична одговорност (стр. 91–105)

104



Furt her, the aut hor cla ims that ac ting in af fect is ra rely sud den and unex-
pec ted but rat her it is a con se qu en ce of per ma nent con flict si tu a tion. The aut hor 
puts for ward his ar gu ments for such cla ims. At the end, the aut hor de als with the 
is sue of ‘qu ilt for one’s own ac ti ons ta ken in af fect’, wit hin the li mits of cri mi nal 
re spon si bi lity. He re jects opi ni ons of aut hors that sup port the pos si bi lity of esta-
blis hing a spe cial type of gu ilt for ‘ex plo si on of af fect’ that lead to an of fen se 
com mit ted in the sta te of in sa nity, pro vi ded that such ex plo si on co uld ha ve, sup-
po sedly, been fo re seen and pre ven ted. At the end, the aut hor con clu des that psychi-
a tric as ses sment of de fen dant that com mit ted of fen ces in af fect is one of the most 
dif fi cult and ri ski est tasks put be fo re the co urtpsychi a trist. 

Keywords: af fect, cri mi nal re spon si bi lity, cri mi nal law. 
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