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ИНСТИТУТ ПОМАГАЊА У ИЗВРШЕЊУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА 
-  ТЕОРИЈСКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ*

САЖЕТАК: Кривично дело може бити извршено од 
стране једног или више лица. Кала у оствареиу последи - 
ие кривичног дела одрсђене законом учествује више ли
ца. истовремено или сукцесивно. на истом или на разли- 
читим местима, физичким или психичким, непосрелним 
или посрелним. активнич или пасивним лелатностима 
постоји саучесништво као изузетно важан институт оп- 
штег лела кривичног права. Сва ова лица чијим je зајел- 
ничким деловањем и реализовано, остварено кривично 
дело зову се саучесниии. Саучесништво прелставља не 
само посебан облик извршења кривичног дела већ и по- 
себан облик криминалитета — колективни криминалитет 
који je знатно опаснији од солитарнот криминалитета. 
Посебно опасан вид или облик саучесништва пре лета в.ъа 
помагатье у смислу умишл>ајног лоприношења. полупира- 
н>а или подржава на учиниоца кривичног лела да своје 
дело оствари уопште или на лакши. бржи или ефикасни- 
ји начин.

Къучне речи: саучесништво. полржавање. допри нос. 
помагање. одређени извршилаи, одређено кривично де
ло. умишл>ај. казна.

I. УВОДНА РАЗ МАТРА ЊА

Саучесништво као облик колективног вршења кривичног дела 
представља један од најсложенијих института општег дела кривич

* Рал примл>ен: 6. X 1998.
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ног права. Разматрања овог института имају двојако одређени циљ 
и то: прво, да се утврде, објасне и проуче сва питања везана за по- 
јам. облике, видове, елементе и правну природу саучесништва и 
друго, да се изгради једна општеприхваћена концепиија о сауче- 
сништву која би представл>ала солидну основу за утврђивање кри- 
вичне одговорности саучесника и њихово кажњавање.

Систематска обрада института саучесништва у кривичном пра
ву отпочела je у 18. веку у вези са проучавањем појединих питања 
кривичне одговорности. Приликом разраде основних питања су- 
бјективне кривичне одговорности као што су: појам, извор, основ, 
облици кривице, класична школа кривичног права није могла да за- 
обиђе саучесништво као стицај више лица у извршењу једног кри
вичног дела чија се одговорност мора правно теоријски уобличити 
као и одговорност самосталног извршиоца тога дела1. Но, иако je 
тек са ученьем класичне школе саучесништво добило статус инсти
тута кривичног права, то не значи да оно није било и раније позна- 
то у законодавству и судској пракси.

Тако Хамурабијев законик у члану 109. предвиђа кажньаванье 
гостионичарке ако не пријави злочинце који се код нье затекну по
сле извршеньа дела.

Израз „сарадньа у вршеиьу кривичног дела” први пут се јавл>а у 
Саксонском огледалу, правном споменику из 13. века. У овом прав- 
ном акту предвиђено je идентично једнако кажньаванье за лопове и 
шьачкаше као и за њихове прикриваче као и за све оне који су 
им пружили сарадњу у виду помоћи или савета. Дакле, Саксонско 
огледало одређује појам и садржину „сарадње у извршењу кривич
ног дела”, као и начин ньеног кажньаваиъа. Сарадньа се према одред- 
бама овог споменика састоји у пружању помоћи, давању савета 
или прикривању учиниоца крађе и пљачке (што свакако представља 
раднье помагања у савременом поиманьу саучесништва).

Constitutio Criminalis Carolina, најпознатији писани правни спо- 
меник средиьег феудализма први пут предвиђа два облика саучесни
штва. То су: помаганье у виду сарадње и подстрекавање које je веза- 
но за кривична дела: убиства, телесне повреде, изазиванье масовних 
нереда и лажне заклетве. При томе се за постојање саучесништва у 
било ком од ова два облика тражи умишл>ајно предузиманье делат- 
ности. У погледу кажньаваньа, Carolina je изједначила извршиоца. 
помагача и подстрекача.

Идеје Caroline у погледу постојања. облика, услова и кажньава- 
иьа за саучесништво у облику помагања и подстрекаваньа преузео je 
касније и Баварски крнвични законик из 1751. године под чијим je 
утицајем настао и низ других кривично-правних споменика тога 
времена.

1 Љубиша Јовановић. ПоГяеди и схвашања о саучеснишшву. Зборник радона 
Правног факултета у Нишу. Ниш. број 1/1974. стр. 75.
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Аустроугарски кривични законик из 1768. године познатији као 
„Терезијана” утврђује прецизне критеријуме за разграничение сауче- 
сништва од дела дотииаја. Та се разлика базира у првом реду на 
узрочној вези као објективном критеријуму измсђу предузетих рад
жи и остварене последние. Према овом законском решењу сауче- 
сништво постоји ако je од стране сарадника (дакле саучесника) 
предузета свесна и злонамерна (дакле умишљајна) сарадња која je 
била повод и узрок извршења кривич ног дела. При томе дслатности 
сарадње могу да буду прелузете пре, али и истовремено са извршс- 
н>ем кривичног дела. Сарадња која je предузета после окончања 
радње извршења кривичног дела не предсташьа саучесништво у 
кривично-правном смислу.

Француски кривични законик из 1791. године прецизно одре- 
ђује материју саучесништва у низу својих одрелби и то у посебној 
глави под називом: „О саучеснииима у кривичним делима”. Зако
ник разликује два облика саучесништва и то подстрекавање и пома- 
гање. Подстрекач je оно лице које je учиниоиа навело на изврпЈењс 
кривичног дела обећањем, поклоном, претњом, наређењсм или ди- 
ректним позивом на извршење одређеног кривичног дела путем го
вора на јавном месту, плакатом или летком. Помагач je пак оно ли
це које je набавило средства, оружја или оруђа којима je кривично 
дело извршено. Подстрекач и помагач се кажњавају само ако су 
своје делатности предузели са умишљајем под условом да je кривич
но дело извршено. На бази ових поставки касније се у теорији кри
вичног права развила акиесорна, монистичка или зависна теорија о 
правној природи саучесништва. II.

II. Г10ЈАМ И ОБЛИ11И САУЧЕСНИШТВА

Кривично дело може бити извршено од стране једног или ви- 
ше лица. Кала у остварењу послелице кривичног дела одређене за
коном учествује више лица, истовремено или сукцесивно, на истом 
или на различитим местима. физичким или психичким, непосред- 
ним или посредним, активним или пасивним делатностима постоји 
саучесништво као посебно важан институт општег дела кривичног 
права. Сва ова лица чијим je заједничким деловањем и реализовано, 
остварено биће кривичног дела зову се саучесниии.

Саучесништво представлю не само посебан облик извршења 
кривичног дела већ je то и посебан облик криминалитета — колек- 
тивни криминалитет који je знатно опаснији од солитарног (поједи- 
начног) криминалитета. Колективни криминалитет представлю за- 
право кумулаиију криминалне енергије односно злочиначке воле 
више лица. Због свог посебног значаја саучесништво je институт 
који je прецизно регулисан и уређен одредбама општег дела мате- 
ријапног кривичног права. При томе je закон прецизно утврлио
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услове неопходне за постојање саучесништва. Наиме, за постојање 
овог института није довољно само да у извршењу једног кривичног 
дела учествује више лица. Потребно je поред тога и испуњење још 
два услова и то:

1. објективне везе,
2. субјективне везе.
Објективна веза или услов за постојање института саучесни

штва значи да je свако лице, сваки учесник предузео бар неку де- 
латност у смислу вољног понашања — активне делатности или про- 
пуштања — пасивне делатности којом се доприноси остварењу по- 
следице кривичног дела. Све те делатности више лица могу бити 
предузете истовремено или сукцесивно, на једном или више разли
ч и я х  места, али све морају бити повезане — све морају да воде 
истом цшъу или резултату, а то je проузроковање последице кри
вичног дела (које представља њихов заједнички резултат). То значи 
да je остварено кривично дело резултат заједнички, скупно предузе- 
тих делатности више лица. С друге стране, свака делатност сауче- 
сника мора бити у узрочно-последичној вези са оствареном после- 
дицом.

Субјективна веза или услов за постојање саучесништва се ис- 
пољава у постојању свести код сваког од ових лица о заједничкој 
делатности која je усмерена на извршење одређеног кривичног дела 
од стране одређеног лица. Та свест, знање о заједничкој делатности 
значи да сви саучесници више или мање знају један за другог, али 
и за извршиоца дела. Они се при томе не морају лично познавати, 
али морају бити свесни да поред њих у процесу доприношења на
ступай^ последице у спољном свету не делују сами већ у садејству 
са друтим лицима која су им позната.

Тек у случају постојања више лица која својим делатностима 
доприносе остварењу последице једног кривичног дела уз објектив- 
ну и субјективну везу може се рећи да постоји саучесништво у кри- 
вично-правном смислу. При томе учествовање више лица у оства- 
рен>у једног кривичног дела може бити испољено на више различи
я х  начина. Управо, зависно од врсте, карактера и природе предузе
те радње, делатности којом се од стране одређеног лица доприноси 
процесу остварења кривичног дела разликује се и неколико облика 
или видова саучесништва.

У нашем кривично-правном систему постоје следећи облици 
саучесништва и то:

1. саизвршилаштво — у случају заједничког предузимања радње 
извршења кривичног дела или на други начин заједничког изврше- 
н>а кривичног дела од стране више лица,

2. подстрекавање — у случају умишл>ајног навођења другог ли
ца на извршење одређеног кривичног дела,

3. помагагье — у случају умишљајног доприношења другом ли
цу да изврши одређено кривично дело,
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4. организована злочиначког удружења — у случају стваран>а 
или искоришћавања организације, банде, завере, групе или другог 
удружења ради вршења кривичних дела.

Сви ови облици или видови саучесништва могу, али не морају 
бити присутни приликом извршења сваког кривичног дела. Најче- 
шће се уз извршилаштво појааљује само један облик, а изузетно ви- 
ше облика саучесништва.

По свом карактеру, значају, природи и непосредним последи- 
цама које проузрокује предузета радња извршења од стране изврши- 
оца кривичног дела истине се помагање као облик саучесништва.

III. ПОЈАМ И ЕЛЕМЕНТИ ИОМАГАЊА

Као облик саучесништва помагање je предвиђено у чл. 24. КЗ 
СРЈ. То je умишл>ајно предузимање радње којом ce доприноси из- 
вршиоцу да изврши кривично дело. Доприношење у смислу пома- 
гања другоме да предузме радњу извршења у смислу остварења за- 
брањене последние означава сваку делатност којом ce заправо омо- 
гућава другоме да изврши кривично дело. Те делатности могу бити 
различитог карактера. Но, оно што je битно јесте да све оне треба 
да на одређени начин доприносе да се одређено кривично дело из
врши било уопште, било на тај начин, на том месту, тим средством 
или на такав начин или да се предузето кривично дело изврши на 
лакши, бржи и ефикаснији начин. То могу да буду радње којима ce 
извршење неког кривичног дела подупире, унапређује или олакша- 
ва. Мера овог доприноса извршењу кривичног дела je без значаја, 
али она мора бити вихиьива.

Помагачке радн>е су радње којима се туђе кривично дело пот- 
помаже, подржава или олакшава његово извршење. Оне предста- 
вл>ају допринос остварењу кривичног дела и не морају бити са њим 
у каузалном односу који подразумева да без тих радн>и то кривично 
дело не би ни било реализовано2.

Радња помагања се дакле састоји у предузимању таквих делат
ности којима се истина не остварује радња извршења већ се само 
доприноси њеном остварењу. За разлику од извршилаштва помага- 
н>ем се не остварује узрок већ само услов последние3.

Помагањем се само саузрокује остварење кривично-правне ре- 
левантне последние (бића кривичног дела одређеног у закону). То 
значи да се делатности које чине помагање нал азе изван радње из- 
вршења. али довољно блиско са нюм да се и утицај помагачких 
радн>и може огледати на предузетој радњи извршења. Према томе, 
помагач не суделује у остваривању ралње извршења већ само до
приноси њеном успешном остварењу од стране извршиоиа. То до-

2 Пресуда Врховног суда Србијс Кж. 623/96. од 23. августа 19%.
3 Љ у б и ш а  Јо в а н о в и ћ , Кривично право I, Ойщти део, Б ео гр ад  1995, стр . 318.
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приношење ce заправо јавља као стварање погодних услова или от- 
клањање препрека за предузимање радње извршења и на тај начин 
проузроковање последице кривичног дела.

У право зато што се под радњама помагања могу подвести вео- 
ма различите делатности доприношења извршењу одређеног кри
вичног дела, сам je закон у чл. 24. ст. 2. КЗ CPJ изричито навео по- 
једине видове испољавања ове радње. Тако се као радња помагања 
нарочито сматрају:

— давање савета или упутства како да се изврши кривично 
дело,

— стављање учиниоцу на располагай^ средства за извршење 
кривичног дела,

— отклањање препрека за извршење кривичног дела,
— унапред обећано прикривање кривичног дела, учиниоиа, 

средстава којима je кривично дело извршено, трагова кривичног де
ла или предмета прибављених кривичним делом.

Но, очигледно je да се помагање у виду саучесништва може 
извршити веома различитим делатностима које по свом карактеру 
треба да буду такве да доприносе извршењу кривичног дела (и 
остварењу кривично-правно релевантне последице) с тим што je за
кон навео само најкарактеристичније случајеве.

Судска пракса обилује бројним примерима на које се све начи
не може у свом појавном облику испољити радња помагања.

У конкретном случају je оптужена прво намамила оштећену на 
место извршења дела, а затим je допринела и самом извршегъу дела 
од стране оптуженог на тај начин што je заједно са оптуженим обо- 
рила оштећену на земљу, а затим je држала за једну руку и за косу 
док je оптужени вршио об.ъубу. Како je оптужена била свесна онога 
што чини и управо je и ишла на то да оптуженом помогне да извр
ши об.ъубу над оштећеном што значи да je дел о вал а са умишљајем 
— у њеним радњама су се стекла сва законска обележја помагања у 
извршењу кривичног дела силовања4.

Када je утврђено да je оптужени као приватни занатлија, ауто- 
механичар обавестио лица која су се бавила скидањем делова ауто- 
мобила са туђих кола да ће од њих увек откутиъивати те делове по- 
што остваре противправно присвајање — у делатности оптуженог 
стоје законска обележја помагања у кривичном делу крађе, а не 
прикривање5.

Радње које предузима учинилац кривичног дела разбојништва 
почев од фазе договарања и повезивања осталих учинилаца, фор- 
мирања групе и н>еног окугоьагьа на дан извршења дела, довођењем 
на место догађаја и давање пиштол>а који су ови употребили при

4 Пресуда Врховног суда Војводине Кж. 852/70 од 22. јануара 1971.
5 Пресуда Врховног суда Србије Кж. 391/74 од 5. децембра 1974.
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извршењу дела представл>ају део npoueca извршења кривичног дела 
па ce окривл>ени појављује као саизвршилац, а не као помагач6.

Другооптужени je са умишљајем помогао првооптуженом y из- 
вршењу кривичног дела убиства — лишавању живота службеног ли 
ца, саобраћајног милиционера при вршењу послова јавне безбедно- 
сти на тај начин што када je овај милиционер приступио службеној 
радњи — контроли лица — другооптуженог коме je затражио личну 
карту, тада je првооптужени на милиционера отворио ватру из пи- 
штоља па je другооптужени ударно милиционера у стомак и у главу, 
после чега je првооптужени наставио да пуца и усмртио оштеће- 
ног7.

Учинилац je са умишл>ајем помогао другооптуженом да изврши 
кривично дело тешке крађе на тај начин што му je дао пајсер са ко- 
јим je другооптужени извршио разваљивање улазних врата на радњи 
оштећеног након чега je из радње узео разно ствари8.

Другооптужени je умишл>ајно помогао првооптуженом да извр
ши кривично дело тешке крађс jep je са оштећсним отишао на до
чек Српске новс године, а првооптуженом je рекао где се стан 
оштећеног н&зази и дао му упутства где он у стану држи драгоиено- 
сти, девизе и пиштољ па je првооптужени дошао до стана оштеће- 
ног и пошто га je обио, ушао у стан и узео ствари и новац9 10 11.

Оптужени je умишл>ајно помогао извршиоцу кривичног дела 
тешке крађе када му je по претходном договору ставио на распола- 
гање своје путничко возило са возачем који одлази у место изврше- 
ња кривичног дела па потом у возилу превезе одузету ствар1".

Жена може бити помагач у извршењу силовања када оштећену 
држи за ноге пре него што je оптужени савладао њен отпор, а по
том јој у уста стави крпу да не би дал>е вриштала".

Када другооптужени држи оштећеног за руку да би првоопту
женом отклонио препреку за извршење његове намсре чини кри
вично дело помагањем12.

За постојање помагања у смислу саучесништва потребно je да 
код учиниоца кривичног дела већ постоји чврста, формирана одлу- 
ка да приступи његовом извршењу. И тада ступа на сцену помагач 
који својим делатностима заправо омогућава или олакшава изврши
оцу да реализује своју одлуку и предузме радњу извршења оствару- 
јући последицу кривичног дела. То с друге стране значи, ако код 
учиниоца кривичног дела нема унапред формиране одлуке о извр- 
шењу кривичног дела, нема ни помагања. У том случају радње пси-

6 Пресуда Врховног суда Србије Кж. 1328/94 од 20. јануара 1954.
7 Пресуда Врховног суда Србије Кж. 615/95 од 7. септсмбра 1995.
8 Пресуда Окружног суда у Београлу Кж. 2118/95 од 7. марта 1996.
9 Пресуда Окружног суда у Београлу Кж. 45/96 од 16. акрила 1996.

10 Пресуда Окружног суда у Београлу Кж. 2449/96 од 28. јануара 1997.
11 Пресуда Врховног суда Србије Кж. 1734/96 од II. фебруара 1997.
12 Пресула Врховног суда Србије Кж. 1795/96 од 22. маја 1997.
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хичког помагања у виду давања савета, упутстава, храбрење и бо- 
дрегье учиниоиа могу да представљају делатности подстрекавања 
(утицања на вољу извршиоца дела у правцу да донесе или учврсти 
колебљиву одлуку у правцу извршења намераваног кривичног дела).

Дакле, идентичне делатности психичког (интелектуалног) ка- 
рактера могу да имају различите кривично-правне консеквенце за- 
висно од чињенице да ли у моменту њиховог предузимања на стра- 
ни извршиоца кривичног дела већ постоји формирана одлука за из- 
вршење кривичног дела или не. У сваком случају то представља 
фактичко питање које суд утврђује у сваком конкретном случају на 
бази материјалних и личних извора доказа.

Радње помагања дакле могу бита предузете само пошто je из- 
вршилац чврсто одлучио да приступи извршењу кривичног дела. 
Помагање се може предузети пре започињања извршења кривичног 
дела, у току предузимања ове радње, али ни у ком случају пошто je 
радгьа извршења предузета и окончана. Само изузетно кривично- 
-правна теорија допушта могућност да постоји помагање у случају 
ако су ове делатности предузете после радње извршења, али још 
увек када није наступила последица кривичног дела (што je могуће 
код темпоралних кривичних дела где последица наступа после кра- 
ћег или дужег времена након што je предузета радња извршења). 
Овакви случајеви се зову „међупомоћ”.

Право помагање дакле постоји само пре или за време предузи- 
мања радње извршења са којом у садејству помагач и остварује по- 
следицу кривичног дела (као њихово заједничко остварење). Пома- 
гање које се пружа после остварења кривичног дела нема карактер 
помагања као облика саучесништва, али може да има карактер са- 
мосталног кривичног дела. Но. и у оваквом случају може да постоји 
помагање под условом да je помоћ унапред обећана учиниоцу кри
вичног дела (у смислу одредбе чл. 24. ст. 2. КЗ СРЈ).

У кривично-правној теорији се пружање помоћи после извр- 
шеног кривичног дела назива „дотицај са кривичним делом” или 
прикривање. Прикривање постоји у случају сакривања учиниоца 
кривичног дела, трагова дела, средстава којима je дело извршено 
(оружја или оруђа), предмета прибављених кривичним делом, али 
и у случају прикривања самог кривичног дела. Старија кривич- 
но-правна наука je случајеве прикривања подводила под институт 
„подржавања” који je представљао само облик помагања. Очиглед- 
но je да je напуштање оваквог схватања оправдано јер помагање у 
смислу умишл>ајног доприношења извршењу кривичног дела ни у 
једном случају није могуће после извршења кривичног дела. То je и 
разумљиво јер у том случају радња помагања нити je узрок, a још 
мање услов наступања забрањене последние.

Постоје две врсте прикривања с обзиром на карактер предузе- 
тих делатности. То су: стварно прикриваьье (прикривање трагова,
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предмета, средстава) или лично (прикривање учиниоца кривичног 
дела да не буде откривен).

С обзиром на изнето можемо закључити да прикривањс ма у 
ком виду не представлю помагање у смислу саучесништва сем у 
случају ако je унапред обећано (jep je у том случају и само изврше- 
н>е кривичног дела у извесној мери условљено датим обећањем по
мой и).

За постојање помаганю као института саучесништва поред пре- 
дузимања радње доприношења потребно je да буду кумулативно ис
пущена још три услова и то:

1. однос помагача и одређеног извршиоиа,
2. однос помагача и одређеног кривичног дела,
3. умишљај на страни помагача.
Као и уопште за постојање саучесништва између свих липа која 

заједнички учествују у остварењу кривичног дела потребно je посто- 
јање одређене субјективне везе. Наиме, помагач мора да зна ком 
лицу или ком кругу лица припала извршилац коме он управо сво- 
јом делатношћу доприноси да оствари забрањену последицу. Опште 
je усвојено схватање да помагач не мора лично да зна извршиоца 
кривичног дела, али мора да зна за његово постојање. То значи да 
je помагачу познат круг лица из кога ће произаћи извршилац13.

Пружање помоћи неодређеним лицима није кажњиво сем у 
случају ако je помагање изричитом законском одредбом одређсно 
као самостално кривично дело. У том случају само предузимање 
радње помагања значи да je предузета радња извршења таквог кри
вичног дела.

Помагање такође мора бити усмерсно на извршење тачно од- 
ређеног кривичног дела. Помагач треба да зна, да je свестан да сво- 
јом делатношћу управо доприноси извршењу одређеног кривичног 
дела.

У случају да се одвојено суди помагачу у изреци пресуде којом 
се помагач оглашава кривим мора се утврдити кривично дело које je 
извршио извршилац да би се на основу тога могло утврдити да су 
радње помагања допринеле извршењу кривичног дела зато што од 
постојања овог односа зависи кривично-правна релевантност пома- 
ган>а. Допринос помагача у извршењу кривичног дела je фактичко 
питање због чега се мора утврдити какав je однос између радњи које 
представљају помагање и самог извршења кривичног дела, а то ће 
рећи да ли су радње помагања допринеле извршеньу кривичног дела 
или нису14.

И коначно трећи услов за постојање помагања јесте да je пома
гач приликом предузимања својих делатности поступао са ум и шлю-

13 Пресуда Врховног суда Србије Кж. 232/86.
14 Правно схватање Кривичног одељења Врховног суда Војводине эаузето на 

седниии Одељења одржаној 25. јануара 1982.
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јем (директним или евентуалним). То значи да нехатно помагање 
није кривично-правно релевантно.

Директан умишл>ај помагача постоји у случају ако je помагач 
био свестан да својом радњом доприноси остварењу кривичног дела 
од стране извршиоца и он то управо хоће и жели. Евентуални уми- 
шљај постоји ако je помагач био свестан могућности да ће својом 
радњом допринети наступању последние одређеног кривичног дела 
па je на то своје доприношење пристао.

При томе умишљај помагача мора да обухвати свест о свим 
стварним обележјима кривичног дела које управо остварује изврши- 
лац. Свест о противправности поступања извршиоца на страни по
магача се само изузетно захтева под условом да je противправност 
елеменат бића одређеног кривичног дела. И помагач само изузетно 
треба својим умишљајем да обухвати свест о личном односу, свой
ству или околности који треба да постоје на страни извршиоца де
ла, под условом да су ове субјективне околности законом одређене 
као елементи бића одређеног кривичног дела.

Код кривичних дела са одређеном намером или другим субјек- 
тивним моментом за одговорност помагача je довољно да je та на- 
мера или други субјективни моменат постојао код извршиоца дела и 
да je то помагачу било познато или да je помагач пак претпосташъао 
да се тај субјективни моменат налази код извршиоца па се са тим и 
сагласио15 16.

Очигледно je да код института помагања треба разликовати 
умишл>ај помагача од његове свести о заједничкој сарадњи са дру
гим лицем у процесу остварења последние кривичног дела. Та свест 
о заједничкој сарадњи представлю субјективну везу неопходну уоп- 
ште за постојање института саучесништва у кривичном праву.

За помагање у извршењу кривичног дела није од значаја да ли 
je претходно постојао договор између извршиоца кривичног дела и 
помагача односно да ли су они били међусобно повезани1ь.

Претходни договор између извршиоца кривичног дела и њего- 
вог помагача као могући саставни део свести о заједничкој сарадњи 
по правилу није од значаја за постојање умишл>аја. Међутим. он по- 
некад може да буде од значаја код утврђивања да ли je кол помагача 
постојао умишл>ај у односу на кривично дело у чијем извршењу он 
пружа помоћ17 *.

За постојање помагања довољно je да помагач својом радњом 
доприноси извршењу кривичног дела и да тај свој допринос извр- 
шењу врши кроз свесна и умишл>ајна чињења или нечињења због 
чега претходни договор о пружагьу помагања није неопходан1*.

15 Никола Срзентић—Алексанлар Стајнћ— Љубиша Лазаревић. Кривично право 
ЈуГосшвије, Ou шиш део. Београд, 1994. стр. 242.

16 Пресула Врховног суда Црне Горе Кж. 240/80.
17 Пресула Врховног суда Војводине Кж. 1397/56.
IS Пресула Врховног суда Србије Кж. 1062/66 од 28. октобра 1966.
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За помагање у извршењу кривичног дела није од значаја да ли 
je постојао претходни договор између извршиоца кривичног дела и 
помагача, односно да ли су они били међусобно повезани. Неоп- 
ходно je међутим да умишљај помагача садржи свеет о томе да рад- 
њама које могу прстходити или се чак предузимају истовремено са 
радњама извршсња помаже у извршењу одређеног кривичног дела 
чији je извршилац одређено друго лице19.

IV. ВРСТЕ ПОМАГАЊА

Као делатност доприношења другом лицу да изврши кривично 
дело помагање се може непосредно испољити у различитим видо- 
вима и облииима понашања. Тако се у кривично-правној литерату- 
ри рапикује више врста помагања с обзиром на:

— карактер предузете делатности,
— начин пружања помоћи,
— начин извршења делатности помагања.
— време пружања помоћи,
— према броју лица која учествују у помагању итд.
С обзиром на карактер предузетих делатности којима се прак

тично и остварује радња помагања, оно може бити физичко и пси- 
хичко (интелектуално). Код физичког помагања предузимају се де
латности физичког, материјалног карактсра којима ce доприноси 
извршењу кривичног дела као што су нпр. набавл>агье средстава за 
извршење дела, отклањање препрека и сл. Ове радње ce предузима- 
ју пре извршења дела и у том случају би имале карактер припрем- 
них радњи под условом да су биле предузете од стране извршиоца 
дела. Психичко или интелектуално помагање се састоји у предузи- 
мању делатности психолошке природе, дакле делатности којима се 
психички подупире извршење кривичног дела као што je нпр. лава
же савета, упутстава, храбрење и бодрење учиниоиа да приступи 
извршењу дела. По свом карактеру ове делатности помагања су 
сличне делатностима подстрекавања као посебног облика саучесни- 
штва. Од подстрекавања се психичко помагање рахтикује у чигьени- 
ци јер код помагања у овом облику код извршиоца дела постоји 
чврста, непоколебљива одлука да приступи извршењу свога дела у 
чему му помагач само психички помаже и подупире га, док код 
подстрекавања код извршиоца још увек не постоји довољно чврста 
одлука да приступи предузимању радње извршења кривичног дела.

Постоји помагање у извршењу кривичног дела тешке крађе. а 
не кривично дело прикривања кала оптужени купује противправно 
одузете слике чију куповину je више пута унапред обећавао изврши-

19 Пресула Врховног суда Црне Горе Кж. 420/80.
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оцу дела тешке крађе. Такво унапред дато обећање представља пси- 
хичко помагање извршиоцу овог дела20.

Према начину пружања помоћи извршиоцу кривичног дела по
магагье може бити непосредно или посредно. Непосредно помагање 
постоји у случају када помагач сам предузима делатности којима 
олакшава или омогућава извршиоцу да оствари забрањену последи- 
цу кривичног дела предузимањем радње извршења. То je и најче- 
шћи случај помагања у кривично-правној пракси. Код посредног 
помагања помагач заправо пружа помоћ извршиоцу кривичног дела 
не непосредно, већ преко неког другог лица, односно преко посред
ног помагача. Случај посредног помагагьа постоји и када једно лице 
пружа помоћ непосредном помагачу или непосредном подстрека- 
чу21. И подстрекавагье на помагање се сматра посредним помагагьем 
као и помагагье у подстрекавању.

Но, у предузимању различитих делатности којима се доприно
си извршењу кривичног дела може да учествује једно. ати могу и 
више лица. У случају да више лица предузимају радн>е помагања 
исте или различите, али које су усмерене у правцу доприношења 
одређеном лицу да оствари одређено кривично дело постоји сапо- 
магање, а таква се лица називају сапомагачи.

Ако више лица по договору за отмицу девојке заједнички уче- 
ствују у употреби силе или претгье у намери да принуде на обљубу 
женско лице само са једним од н>их и када након тога само један од 
гьих изврши обљубу, тада лице које je извршило обљубу одговара 
као извршилац дела силовагьа док ће остали учесници одговарати 
као помагачи22.

Према начину извршења делатности помагање може бити по
зитивно и негативно. Позитивно помагагье je оно које се остварује 
активном радгьом помагача, дакле чигьегьем, позитивном делатно- 
шћу. Насупрот њему, негативно помагагье je оно које се остварује 
нечињењем, негативном или пасивном делатношћу, дакле пропу- 
штањем одређене делатности. Помагагье нечигьегьем ће постојати 
само у случају ако je на страни помагача постојала и обавеза на чи- 
н>егье којом би се практично и спречило извршегье кривичног дела. 
Ова обавеза на чигьегье може да проистиче из различитих основа: 
закон, радни однос, уговор, однос поверегьа, вршегье дужности и 
сл. При томе за постојање негативног помагагьа није и нужно да je 
помагач имао могућност да својом радгьом стварно и спречи кон
кретно кривично дело, jep je довољно да je својом радњом могао да 
отежа његово извршење.

И коначно с обзиром на време предузимања радње помагагьа, 
разликује се претходно, истовремено и накнадно помагање. Прет-

20 Пресуда Врховног суда Србије Кж. 1583/94 ол 14. фебруара 1995.
21 Љубиша Јовановић, Кривично право /. op. cit.. стр. 319.
22 Пресуда Врховног суда Косова Кж. 14/78 од 13. новембра 1979.
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ходно помагање постоји када су делатностм доприношења извршио- 
цу предузете пре него што je он приступио предузимању радње из- 
вршења конкретног кривичног дела. Истоврсмсно помага(ье постоји 
у случају пружања помоћи лицу у време предузимања ралњс извр- 
шења, дакле у том случају ce радња помагања временски поклапа са 
предузимањем радње извршења. Накнадно помагање није помагање 
у кривично-правном смислу сем y случају да je унапред обећано. 
Наиме, код накнадног помагања извршилац je предузео радњу из- 
вршења и тек после извршеног кривичног дела помагач предузима 
своје радње помагања, као што су прикривање трагова, средстава, 
учиниоца и сл. У кривично-правној теорији накнадно помагање у 
овом облику се назива прикривање или подржавање.

На крају треба указати и на могућност да у извршењу кривич
ног дела извршиоцу могу помагати више лица, али са различито 
предузетим делатностима. У сваком случају у извршењу истог кри
вичног дела не може да постоји стииај помагања и другог облика 
саучесништва. Наиме, помагање се сматра најлакшим обликом сау- 
чесништва тако да га конзумира и радња подстрекавања и радња 
саизвршилаштва односно организована злочиначког удружења. То 
значи да једно лице може да буде кривично одговорно за радње по- 
магања само ако у конкретном случају није остварило и елементе 
неког другог облика саучесништва.

Када једно лице једном радњом или са више радњи изврши 
подстрекавање и помагагье у односу на исто кривично дело и према 
истом лицу узима се да постоји само подстрекавање. а не стицај јер 
je помагање лакши облик саучесништва у односу на подстрекава- 
ње23.

Могућа je одговорност за помагање у подстрекавању ако неко 
напише писмо према диктату подстрекача које подстрекач упућује 
својој кћерки у болницу да je подстакне да након порођаја лиши 
живота своје новорођенче уз услов да писай субјективно поступа у 
уверењу са само помаже подстрекачу тј. да и сам при томе не по
ступа у субјективном погледу као подстрекач24.

Када je учинилац учествовао у припремању кривичног дела као 
и у његовом извршењу заједно са осталим учиниоцима, тај учини
лац може бити само саизвршилац, а не помагач у извршењу кри
вичног дела25.

Али могућ je идеални и реални стииај самог помагања. Наиме, 
идеални стицај помагагьа постоји у случају ако помагач са једном 
предузетом радњом допринесе извршењу више кривичних дела без 
обзира да ли су она извршена у идеалном или реалном стицају и 
без обзира да ли су извршена од стране једног или више лица. Ре

23 Пресуда Врховног суда Србије Кж. I 469/79 од 19. јула 1980.
24 Пресуда Врховног суда Хрватске Кж. 516/79 од 3. јуна 1979.
25 Пресуда Врховног суда Србије Кж. 952/95 од 22. децембра 1995.
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алии стицај помагања постоји у случају када помагач са више ралњи 
помагања лопринесе остварењу последица више кривичних дела 
истог или различитих лица у идеалном или реалном стицају.‘Но, 
нема реалног стицаја ако je помагач предузео више радњи помагања 
у извршењу само једног кривичног дела. У овом случају постоји са
мо стииај ралњи, делатности, а не и стицај помагања.

Кривично-правна теорија, али и судска пракса познају и случа- 
јеве продуженог помагања или помагања у продужењу. Овај инсти
тут постоји ако помагач у више махова. у више наврата пружа по- 
моћ једном истом лицу (извршиоиу) да изврши више истих или 
истородних кривичних дела на штету истог оштећеног у одређеном 
временском размаку коришћењем истог трајног односа, прилике 
или ситуације. У погледу услова за постојање продуженог помагања 
треба рећи да у сваком конкретном случају морају бити испуњени 
идентични услови као и за постојање института продуженог кри
вичног дела. За постојање продуженог помагања није од значаја да 
ли je на овај начин предузетим помагањем учинилац остварио и 
сам продужено кривично дело или више кривичних дела у реалном 
стицају.

Од случајева помагања треба разликовати неуспело помагање. 
Неуспело помагање постоји у случају када помагач предузме радњу 
доприношења са умишљајем, али помогнуто лице (дакле изврши- 
лац) не предузме радњу извршења кривичног дела или пак изврши 
кривично дело независно од предузетог помагаььа.

За неуспело помагање у нашем кривичном праву се не кажгьа- 
ва. Неуспело помагање и није помагање у кривично-правном сми- 
слу за разяику од неких страних кривично-правних аката који одре- 
ђују кажњавање и за неуспело помагање.

V. КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ 11 КАЖЊИВОСТ ПОМАГАЧА

Као институт саучесништва помагање може да постоји само у 
случају ако je делатност доприношења помогнутом лицу да изврши 
кривично дело предузета са умишд>ајем. То значи да нехатно пома- 
гање није кривично-правно релевантно.

Дакле, помагач поступа са умишл>ајем, директним или евенту- 
алним. Са директним. умишљајем поступа помагач ако je знао, био 
свестан да својом радњом доприноси извршеььу кривичног дела 
другог лица и управо хоће, жели да допринесе његовом извршењу. 
Код евентуалног умишљаја помагач je само свестан могућности да 
својом радњом доприноси наступању последние кривичног дела по
сле предузете радње извршења другог лица и пристаје на ту могућ- 
ност, односно саглашава се са њом.

Умишљај код помагача мора да садржи свест о свим стварним 
обележјима бића кривичног дела чијем извршењу управо и допри
носи својом делатношћу. Он дакле мора бити свестан свих стварних
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околности дела (али не тако конкретно као сам извршилац већ у 
општим оквирима), противправности поступања извршиоиа или ње- 
гових личних својстава, односа или околности те намерс, побуда 
или других субјективних околности дела који представл>ају саставни 
део обележја бића кривичног дела којс остварује извршилац (било 
у основном или квалификованом облику односно привилегованом 
облику).

Наиме, код кривичног дела где се тражи намера на страни учи- 
ниоиа помагач мора да буде свестан постојања те намерс на страни 
извршиоиа. Уколико би пак таква намера постојала код помагача, а 
не код извршиоиа, тала и не постоји ово кривично дело (јср му не- 
достаје намера као субјективни елеменат). То значи да помагач у 
овом случају не може да буде посредни извршилац (у смислу нена- 
мерног долозног средства).

За кривичну одговорност и кажњивост помагача се тражи да 
кривично дело у чијем остварењу се и предузима радгьа помагања 
буде извршено или бар покушано. То и произилази из акцесорне 
или монистичке теорије о правној природи саучесништва.

У овом случају помагач се кажгьава као да je сам извршио ово 
кривично дело, али закон изричито предвиђа могућност да се може 
блаже казнити. Омогућавање блажег кажњавања помагача произи
лази из карактера и природе делатности помагања, jep се помагач 
не појављују нити као физички (фактички) извршилац кривичног 
дела, а ни као његов интелектуални творац.

На овом месту се са разлогом у кривично-правној литератури 
поставлю питање да ли се помагач може и строжије казнити од из- 
вршиоца.Тим пре што наша судска пракса познаје и такве случајеве.

Чињенииа што je законом предвиђено кажњавање помагача у 
извршењу кривичног дела као да га je он сам учинио с тим што je 
предвиђено да се може и блаже казнити не значи да се под одређе- 
ним условима помагач не може строжије казнити од непосредног 
извршиоиа. Стоји чин>еница да je помагање у извршењу кривичног 
дела у принципу мање друштвено опасна делатност од самог извр- 
шења кривичног дела. Међутим, принцип индивидуализаиије казне 
даје могућност да суд цени учешће сваког саучесника у извршењу 
дела, његов стелен друштвене опасности као и остала лична свој- 
ства и околности предвиђене за одмеравање казне што може да бу
де од утицаја на то да се предлагал казни строжије но извршилац26.

Основано je ценно првостепени суд у односу на оптуженог 
околност да je он био организатор инкриминисаног логађаја и да je 
омогућио да остали оптужени изврше дело над оштећеном па je 
овог оптуженог иако je оглашен кривим као помагач у извршењу 
дела осудио на строжу казну од оних које je изрекао осталим извр- 
шиоцима дела, а што није у супротности са одредбом закона према

26 Пресула Врховног суда Војводине Кж. 121/68 од 15. октобра 1968.
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којој ce уопште уЈев помагач може казнити и као извршилац дела, а 
може и блаже што значи да je према посебним околностима могуће 
помагача казнити строжије него извршиоца ако све околности ука- 
зују на повећани степен кривичне одговорности и друштвене опа
сности помагача37,

Мишљења CMo да ипак строжије кажњавање за радње помага- 
ња није крйМинално-Полйтички оправдано, jep je сама радња пома- 
гања мање друштвене опасности оД радње извршилаштва, а порсд 
тога нелогично je, jep само постојање поМагагъа као института кри- 
вичног права зависи од предузете радње извршења од стране Извр
шиоца (од оствареног или Покушаног кривичног дела).

Коначно, помагач може бити и ослобођен од казне уколико je 
добровољно спречио извршење кривичног дела у смислу олрелёе 
чл. 25. ст. 2. КЗ СРЈ. У овом случају спречавагье дела може да буде 
изћршено после довршеног помагања. али И у току самог помагања. 
али je битно пре него што je радња извршетьа кривичнот дела довр- 
шена (без обзира на наступайте последние), Но, исто тако помагач 
се може ослободити од казне и у случају ако je спречио извршење 
кривичнот дела иако je друто лице уз његову помоћ извршило при- 
премаше кривичног дела, a припремање je кажњиво По иэричитом 
слову закона.

За постојање института Добровољног спречавања кривичног де
ла од стране помагача потребно je да буду испуњени у сваком кон
кретном случају услови који се иначе траже за доброволен одуста- 
нак извршиоиа, То су:

— да је спречавање Дббровољно, даКле сВојевољно,
-= да je спречавање коначно, а не само привремено.
У сваком СЛучају да ЛИ су испутьени законом Предвиђени усло

ви за nOCTOjatte ОвоР института представља факТиЧко питање КОје 
суд решава имајући у виду све субјективне и објективне околности.

У вези са питањем кажњаваша помагача поставља се и питање 
н>егове одговорНОсти за случај неуспелог поМагагъа. Неуспело пома- 
гагье или покушај помагагьй Постоји у случају кала je помагач са 
умишљајем предузео радгЪу помагања (делатност доприношегъа). а 
помотнути одНосНО извршилац кривичног дела не предузме радгъу 
НјСРовог извршења или пак изврши кривично дело независно од 
предузетог поматаша. У нашем кривичном праву се за неуспело 
помагање не кажгьа'ва.

vi. ПОМАРАНА КАО САМОСТАЛНО кривично  дело

Помагагъе се у кривично-правном СМИслу Појављује у два вида 
и то као: 27

27 Пресудя Врховйбг еУДя Војводине Кж. 1IŽ7/73 Од ŽR. деиембра 1973,
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— помагањс као вид саучесништва у ком случку јс одговор- 
ност помагача зависна од извршеног или покушаног кривнчног де
ла од стране помогнутог,

— Номагање као самостално кривично дело у ком случају сн- 
мим предузимањем радње помагаше oemapyje ce кривично дело за 
које je y посебном делу кривнчног закона прслвиђена поеебна врстн 
и мера крийичне санкиије.

У случају помагања као самосталног или посебног кривичног 
дела сама радња помагања представља радњу извршења. У том слу- 
чају радње помаган>а могу бити одрсђсне или пак неодређенс (нпр. 
помагање непријатељу из чл. 120. КЗ СРЈ, омогућавање уживања 
опојнич дрога или чл. 246. КЗ СРЈ или помоћ учиниоиу после извр
шеног кривичног дела из чл. 204. КЗ PC, или нсдозвољсни прекид 
трудноће Из ЧЛ. 52. КЗ PC)

Може Постојати и покушај помагања кала Je започета делатност 
помагања са умишљајсм што представља покушај одговардјућег са
мосталног кривичног дела. Исто тако могуће je и помагањс у иэвр- 
Шен»у кривичног дела кала се сам иэвршилаи не кажњава Нпр. у 
случају помагања у самоубиству из ЧЛ. 51. КЗ PC.

Помагање као саучесништво и помагање као самостално кри
вично дело се искључују. Између ова два случаја не може да постоји 
стииај. Наиме, ако je помоћ унапред обећана па се и оствари после 
извршеног кривичног дела, постоји помагање као саучесништво, а 
ако сама помоћ није унапред обећана постоји самостално кривично 
дело из чл, 204. КЗ PC,

У овим случајевима помагач je кривично одговоран по општим 
прописима о одговорности за учишено самостално кривично дело.

VÜ. ЗАЈСћУЧНА РАЗМАТРАЊА

Саучесништво представља веома важан институт општег дела 
кривичног права, Тим пре што на овај начин више лииа удружују 
своју криминалну енергију у ПИл>у остварења забрањсне последиue 
кривичног дела. Од сви* облика саучесништва по свом значају у до
приносу непосредном остварењу кривичног дела издваја се помага- 
Н>е. ПомагаЊеМ се практично подржава ИЛИ олакшава само кривич
но Дело Па се оно појављује као услов (не узрок) за наступай^ по
следние кривичног дела.

Стога je овом институту кривични закон, а и Литература посве- 
тио знатНу Пажњу, а посебно данас кала Je у току темељита рефор
ма нашег материјалног кривичног права. Наиме, јуна 1998, године 
радна трупа Савезне владе je утврдила Наирт кривичног законика 
СР ЈуГославије који на радикално новим основаМа уређујс материју 
кривичног Права. У Нацрту кривичног законика, у другој ГлавИ, у
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чл. 28. предвиђен je институт помагања као умишљајно помагање у 
извршењу кривичног дела. У ст. 2. овог члана су наведене примера 
ради делатности помагања као: давање савета или упутстава како 
да се изврши кривично дело, ставлюьье учиниоцу на располагайте 
средстава за извршење кривичног дела, стварање услова (што пред
ставлю новину) или отклањање препрека за извршење кривичног 
дела као и унапред обећано прикривање кривичног дела, учиниоца, 
средстава којима je дело извршено, трагова кривичног дела или 
предмета прибављених кривичним делом.

У чл. 29. закон je изричито предвидео да се помагач кажњава 
за дело као да га je сам извршио, али се може блаже или строже ка- 
знити. Дакле овом одредбом je дато упутство суду да помагачу кон- 
кретног кривичног дела зависно од свих околности дела и учиниоца 
и степена испољене друштвене опасности може изрећи блажу или 
строжу меру прописане казне.

Иако je помагање прецизно уређено законским решењима ипак 
у свакодневним животним ситуацијама могу да се пронађу случаје- 
ви када je веома тешко разликовати радње помагања од радњи са- 
извршилаштва у остварењу последице кривичног дела. Тешкоће у 
разграничен^ ових института су посебно изражене у погледу оних 
делатности које истина не представл>ају радњу извршења. али су у 
уској вези са њом. Наиме, ради се о делатностима које се додирују, 
дотичу са радњом извршеню (онако како je одређена у законском 
тексту), али се ипак налазе изван њених граница. То су делатности 
које су истина функционално повезане са радгьом извршења, чак се 
радња извршења и остварује управо наслањајући се на ове делатно
сти које се најчешће одвијају истовремено, паралелно са радњом из- 
вршења тако да представл>ају целину. Управо разграничена ових де
латности — да ли су изван бића кривичног дела и не представљају 
његов узрок већ само услов који има карактер доприноса, а не 
и проузроковања последице — представлю питање које кривично- 
-правна литература и судска пракса на бази свих околности кривич
ног дела и учиниоца морају да разреше у сваком конкретном појав- 
ном испољавању на бази прецизно утврђених критеријума (што све 
представлю фактичко питање).

AIDING AND ABETTING IN THE COMMISSION OF A CRIME 
— DOCTRINAL AND PRACTICAL ASPECTS

Dragan Jovašević, Ph.D.

Summary

A crime can be committed by one or more persons. When two or more persons parti
cipate simultaneously or successively in the accomplishment of the criminal deed provided 
by law, either at the same or at different places, by physical or mental, direct or indirect
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activity, or inactivity, there is complicity in crime. This is a very important legal institute of 
the general part of Criminal Law. All persons who participated jointly in the accomplish
ment of a crime are called accomplices. Complicity is not only a special form of commit
ting a crime but also a special form of criminality — collective criminality which is much 
more dangerous than the solitary criminality. Aiding and abetting is an especially dangerous 
kind of complicity when it involves intentional help in bringing about the crime, supporting 
and encouraging the principal generally to commit his crime or helping him to commit it in 
an easier, quicker or more efficient manner.

Key words: complicity, aiding and abetting, specific perpetrator, specific crime, in
tent, punishment.
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