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ОСНОВИ КОЈИ ИСКЉУЧУЈУ КРИВИЦУ*

С.ЛЖЕТАК: Доношењем новог Кривичног законика Репу- 
блике Србије на другачији начин је одређен појам кривичног 
дела чији је основни, конститутивни еле.ченат субјективног ка- 
рактера кривица улиниоца дела. Кривица се по ново.м закон- 
ско.м решењу схвата на двојаки начин: 1) као субјективни еле- 
менат појма кривичног дела без чијег постојања нема уопште 
кривичног дела и 2) као основ за примену казне и друге кри- 
вичне санкиије. У случају одсуства кривице услед постојања 
неке законом предвиђене окалности (основа) нема ни кривич- 
ног дела, a ни кажњивости његовог учиниоца. У наше.м зако- 
нодавству постоји више основа које искључују кривниу одно- 
сно које представлају субјекгавне основе за искључење кривич- 
ног дела. To су; неурачунљивост, неодагива сила, стварна и 
правна заблуда. Управо о појму, врста.ма и карактеристикама 
основа који искључују кривицу говори овај рад.

Khy4He речи: кривично дело, кривииа. искључење кривиие, 
основ, неурачунљивост, сила, претња, стварна заблуда, правна 
заблуда, непостојање кривичног дела

1. nOJ.WI Н ВРСТЕ ОСНОВ.4

Кривица је субјектнвни елеменат кривичног дела, али и основ 
кажњнвсклги. Стога кривице ни кривичног дела нема ако је у кон- 
кретном случају при дејству одређених околности искључено свесно 
и вољно постуттање учиниоца кривичног дела.' Те околности које 
искључују постојање кривице представл>ају заправо н субјективне

• Рал примљен: 05. VI 2006. године.
 ̂ J. Kloter — Т. Edvards. Criminal Law. Cinncinatti, 1998, стр. 38—41.
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основе искључења кривичног дела.^ To су; 1) неурачунљивост, 2) 
сила и претња које у неким иностраним законима (као физичка и 
психичка принуда) представљају основе које искључују противправ- 
ност кривичног дела,^ 3) стварна заблуда и 4) правна заблуда.

2. НЕУРАЧУНЉИВОСТ

Урачунљивост представл>а основни елеменат кривице. Њено 
постојање се код пунолетног учиниоиа кривичног дела увек претпо- 
ставл>а. Стога кривични законик и не одређује појам урачунљивости 
већ управо појам неурачунљивости при чему законик изричито од- 
ређује да није кривично дело оно дело које је учинлно у стању неу- 
рачунљивости. Неурачунљивост* је психичко стање учиниоца које 
постоји у време извршења кривичног дела у коме он није могао да 
схвати значај свога дела или није могао да улравЈва својим поступ- 
цима услед душевне болести, привремене душевне пор>емећености, 
заосталог душевног развоја или друге теже душевне поремећености 
(члан 23. КЗ PC и члан 14. КЗ РЦГ).’ Дакле, ово психичко стање * •*

2 Нека инострана законодавства изричито предвиђају искљученс кривичне од- 
говорноста ако је кривично дело последица легитимне одб1>ане која је прсдузета у 
циљу да се заусгави незаконита повреда државног или јавног интереса или права 
лругих лица или њихове и.човине. Такво решење познаје Кривични законик HP Ки- 
не у чл. 20. Но, изгледа да се овае ипак ради о основу за иск.1>учење постојања кри- 
вичног дела услед примене института нужне одбране. Франиуски кривични законик 
набраја више основа који искл>учују кривичну одговорност: неурачунл.ивост у чл. 
122—2, правна заблуда у чл. 122—3, нужна одбрана у чл. 122—5, краЈња нужаа у чл. 
122—7, предримање законских радњи у вршењу сзужбе или по наређсњу власти у 
чл. 122—4, узраст до 13 година у чл. 122—8 и принуда у чл. 122—9. Грчки кривични 
законик од основа иск,1>учен>а виности познаје у чл. 30. стварну заблуду, a у чл. 31. 
правну заб.лулу. Пш>скн кривични законик у чл. 24. прсдвиђа следеће основе искљу- 
чења кривичне одговорности: 1) неурачунљивост, 2) нужну одбрану, 3) крајњу ну- 
жду, 4) незнатну друштвену опасност, 5) стварну заблуду и 6) правну заблуду (Ко- 
deks Kamy, Warszawa, 1994. године). Швајцарски кривични законик међу овим осно- 
внма рапикује: 1) службену или профссионалну дужност прописану законом — чл. 
32, 2) нужну олбрану — чл. 33 и 3) крајн.у нужду — чл. 34.

 ̂ Такво решење је прихваћено у чл. 40. Кривичног законика Руске Федерације, 
чл. 31. Казненог законика Хрватске, чл. 13. Казенског законика Рспу^ликс Словеније 
и чл. 21. Кривичног законнка Изр»аела.

•* Неурачунљивост треба рахликовати ол неслособности за радњу. Кала неко 
лиие оствари обе.лежје бића кривичног лела у дубоком сну кли хнпнотизиран, нсма 
кривичног дела због непостојања радж  извршења. Неурачунл>нво лиие је способно 
да предузме ралњу јер је његово понашање израз његовс во.1>е, али је та во.1>а после- 
лица олређсних лушевних сметн.и па се таквом лицу не може упупгги прекор због 
)-чи№еног дела (П. Новоселец, ОпНи дио казненог права, Загреб, 2004, стр. 214).

5 Неки инострани кривични закониии на лругачији начин одређују урачунл»и- 
вост. Тако Кривични законик Италије у чл. 89. познаје урачунл.ивост, нс>рачунл>и- 
вост и лелимично душевно растројство (којс постоји када сс лице у врсмс извршења 
кривичног лела због болести назази у стању ла јс способност разумевања и вол>е 
знатно смањена, али није искл»учена) — Codice penale. giuff. edit. .МПало, 1981—82. 
године; Француски кривични законик у чл. 122—1 неурачунл>ивим лиием сматра ли- 
це чији су поступии у време нзвршења кривичног дела били узроковани психичким
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учиниоца одређују две компоненте: биолошка и психолошка. Био- 
лошка садржина неурачунљивости се изражава кроз ненормално 
стање душевног здравља, као постојање одређеног облика и вида 
душевне поремећности, док се психолошка садржина огледа у поре- 
мећају психичких функција у сфери расуђивања или одлучивања. 
Обе ове садржине кумулатвно испуњене заправо чине услове неура- 
чунљивости.^

У кривичном праву постоји презумпција урачунљивсх:ти јер се 
полази од претпоставке да је сваки пунолетан учинилац кривичног 
дела урачунљив. To значи да се код сваког учиниоца кривичног де- 
ла у кривичном поступку не утврђује урачунљивост, већ неурачун- 
љивост и то само оног учиниоца у чију се нормалност посумња на 
бази његовог понашања. За утврђивање неурачунљивости се кори- 
сте три метода: 1) психолошки (симптоматички) метод којим се 
утврђује постојање психичких сметњи у нормалном одвијању пси- 
хичких функција и њиховог утицаја на способност за расуђивање и 
одлучивање учиниоца кривичног дела; при томе се ненормална пси- 
хичка стања која доводе до психичких сметњи не утврђују овим ме- 
тодом, 2) биолошки (етиолошки) метод којим се утврђују ненормал- 
на психичка стања, али се не утврђује и њихов угицај на нормално 
одвијање психичких функција учиниоца кривичног дела’ и 3) мешо- 
вити (психолошко-биолошки) метод који укључује психолошки и 
биолошки критеријум за утврђивање неурачунљивости. Према овом 
методу се прво утврђује постојање ненормалних психичких стања 
учиниоца у време извршења кривичног дела, a затим се утврђује да 
ли су и у којој мери та стања утицала на нормално одвијање пси- 
хичких функција.*

Неурачунљивост’ се утврђује с обзиром на време извршења 
кривичног дела и с обзиром на конкретно извршено кривично дело. 
Само постојање неурачунљивостч за време предузимања радње, ис- 
кључује постојање кривице односно искључује постојање кривичног 
дела. Неурачунљивост која је постојала пре извршења радње кри-

или нервним формама болести лишаваЈући га способности за расуђивање и одлучи- 
вање. (В. Geninet, L ’indispensable du droit penal, Studyrama. Paris, 2002); Швајиарски 
кривични законик y чл. 10. под неурачунљивим лицем сматра оно лице које у време 
извршења кривичног дела услед дејства душевне балести, слабоумлл или тешког по- 
мућења свести није могло с.чватити противправност ралње или деловати са свешћу о 
противправности (Н. Ф. Кузњецова, А. В. Серебреникова, Угаговнип кодекс Швепца- 
рии, Зерцазо, Норма, Москва, 2000, стр. 14).

 ̂ Jb. Лазаревић, Коментар Кривично^ законика Репу&шке Србије, Београд, 2006, 
стр. 71.

’’ Биазошкн метод утврђивања неурачунљивости познаје Кривични законнк Ja- 
пана у чл. 39 (The Penal Code, Ministry of Justice, Tokio, 1970, exp. 7).

8 Мешовити метод >тврђивања неурачунљивости познаје Швајцархгки кривич- 
ни законик у чл. 11 (А. В. Серебреникова, Н. Ф. Кузњецова, Угаговнип кодекс Швеп- 
царии, Зерцало, Москва, 2000, стр. 15).

9 Кривнчна одговорност учиниоца кривичног дела не постоји ако је он неура- 
чунљив (решење Врховног суда Србије Кж. 1371/96. од 20. 11. 1996).
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вичног дела, као и неурачунљивост KOja je наступила после њеног 
извршења је без утицаја на постојање кривичног дела (накнадна не- 
урачунљивост има кривично-прк)цесни, али не и кривично-правни 
карактер јер представл>а основ за обуставу кривичног поступка). 
Процена урачунљивости се не врши уопштено, већ с обзиром на 
конкретно извршено кривично дело. To значи, да једно исто лице 
може да буде у исто време неурачунљиво за једно кривично дело, a 
урачунљиво за друго.'®

1. Е1лементи не>рачунл.ивости

За утврђивање неурачунљивости наш законик усваја мешовити 
биолошко-психолошки метод. To значи да неурачинљивост чине 
два елемента:

1) Психолошки елеменат који чини: а) немогућност расуђива- 
н>а (недостатак интелектуалне моћи који се огледа у немогућности 
учиниоца да схвати значај свога дела). Немогућност расуђивања је 
немогућност схватања значаја свога дела. To је интелектуална не- 
моћ учиниоца да схвати стварни (реални), друштвени и правни 
значај дела. Немогућност схватања стварног (реалног) значаја дела 
значи да код душевно поремећеног лица не постоји могућност схва- 
тања обележја бића кривичног дела које настаје као резултат преду- 
зете радње. Немогућност схватања друштвеног значаја јесте непо- 
стојање могућности таквог лица да схвати да је његово дело асоци- 
јално, тј. штетно и опасно за друштво те да оно не одобрава његово 
понашање, већ га осуђује. Према новом законском решењу за по- 
стојање неурачунљивости је поред немогућности схватања стварног 
и друштвеног значаја дела. потребно да постоји и немогућност схва- 
тања правног значаја дела, односно противправности или забрање- 
ности дела или б) немогућност оллучивања (недостатак волунтари- 
стичке моћи који се огледа у немогућности учиниоца да управл>а 
својим поступцима). Немог>'11ност оллучивања значи немогућност 
учиниоца да контролише своје понашање, да ra усмерава у одређе- 
ном правцу, да упраа,т>а својим поступцима сагласно садржају све- 
сти. To је дакле немогућност предузимања вољне радње. To је сло- 
жен пркзцес који се састоји у способности да се савладају унутра- 
шње и спољне тешкоће и препреке. Према томе, вољна радња се 
састоји из два стадијума; 1) припремног стадијума који се састоји из 
претходне свести о циљу и мисаоне акције (просуђивања рахзичи- 
тих могућности, одабирања мотива, правца, пута и начина делова-

М. Петровић, Урачунливост као услов м  кривичну од1оворност у судској 
пракси, Бранич, Бсоград. број 3/1995, стр. 16—19; Г. Марјановик, Македомско кривич- 
но право, Општ деи, Скопље, 1998, стр. 164—165.
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ња итд.) и 2) завршног стадијума који представља извршење донете 
одлуке.

2) Биолошки елеменат који чини постојање душевне поремеће- 
ности односно стања услед кога је дошло до нарушавања нормал- 
ног одвијања психичких функција код човека тако да он услед тога 
није у могућности да правилно расуђује и одлучује. Бројни су узро- 
ци душевне поремећености па се оне јављају као наслеђене, урође- 
не или стечене. Наслеђене душевне поремећености су оне које су 
имали родитељи или преци. Урођене душевне поремећености су 
оне које су настале код плода за време интраутериног живота услед 
повреда, тровања алкохолом, опојним дрогама, отровима или услед 
обољења мозга или ендокриних жлезди. Стечене ненормалности 
настају за време порођаја или после тога. Ново кривично законо- 
давство предвиђа четири облика душевне поремећености; 1) душев- 
на болест, 2) привремена душевна поремећеност, 3) заостали ду- 
шевни развој и 4) друге теже душевне поремећности. Но, у психи- 
јатрији постоје различите категорије и класификације патолошких 
стања која улазе у појам душевне поремећености, тако да нема једне 
јединствене категоризације и класификације која би била опште- 
прихваћена. To је и разлог зашто је наш законодавац дао шире пој- 
мове који означавају само опште видове испол>авања душевне поре- 
мећености, пружајући тиме могућност да се утврђивање конкретних 
и специфичних облика врши према савременим резултатима науч- 
них достигнућа психијатрије."

Душевна болест је анатомско-физиолошка промена у мозгу (по- 
себно у можданој кори) услед које не могу нормално да се одвијају 
психичке функције. Она се јанЈва као нарушавање структутзе и функ- 
ционисања централног нервног система.'^ С обзиром на временско 
трајање душевне болести разликује се: трајна, привремена, повреме- 
на или периодична. Трајна душевна болест је ментални поремећај 
који се сматра неизлечивим или се код н>е не може прецизно одре- 
дити трајање и степен опоравка. Углавном има хронични и прогре- 
сивни карактер и током његове еволуције долази до значајног сте- 
пена поремећаја психичких функција све до тешке деградације и де- 
териорације личности (схизофренија, хронична психоза, нарочито 
параноја, парафренија и деменције, посебно васк)ларна и сенилна). 
Привремена душевна болест је ментални поремећај код кога се из- 
мене већине или свих психичких функција испол>авају привремено 
и имају ограничено трајање. Код ње симптоми и знаци болести 
перзнстирају у краћем или дужем временском периоду, a након тога 
долази до њиховог потпуног повлачења и нормализације психичког

Види: В. Худалин, ПсихиЈатријско-психашшки лексикон, Загреб, 1968; С. 
СтојшБковнћ, Психијатрија са медицинском HcwauoiujoM, Београд, 1968; Б. Капама- 
џија, Судска психијатрија, Нови Сад, 1974; Б. Крстић, Судска психијаШрија, Горњи 
Милановац, 1980; Д. Јефтић, Судска психопатаЈоГија, Београд, 1960.

•2 Jb. Лазаревић, Каиентар Кривичног законика Репу6.шке Србије, ор. ciL, стр. 72.
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стан>а, спонтано или услед предузетих терапијских поступака. По- 
времена душевна болест је ментални поремећај који се јавл>а повре- 
мено у неправилним временским интервалима (рсактивне или симп- 
томатске психозе, психозе наркомана или алкохоличара, епилептич- 
но сумрачно стање). Периодична душевна болест је ментални поре- 
мећај који се јавља у одређеном периодицитету, у приближно једна- 
ким вр>еменским интервалима између којих постоје слободни интер- 
вали, интервали душевног здравл>а — lucida intervala (биполарни — 
манично-деперсивна психоза, униполарни — депресивне или ма- 
ничне епизоде).'^ С обзиром на узрок, душевне болести се деле на 
егзогене и ендогене. Егзогене су душевне болести које изазивају 
сполјНи фактори, a ендогене душевне болести изазивају унутрашњи 
узркЈци.

Привремена душевна поремећеност је привремено поремећење 
већине психичких функција разума, вол>е, осећања које настаје под 
дејством ендогеног или егзогеног изазивача које се после краћег 
или дужег вЈземена може залечити или излечити без видљивих или 
трајнијих последица.'^ Привремену душевну поремећеност, према 
Д. Јевтићу, могу проузроковати следећа стања: 1) реактивна психо- 
патска стања, нарочито компликована с патолошким афектима као 
што су: патолошке реакције у р>едовном животу, патолошке реакције 
у рату, психичке индукције и епидемије, хипнотично стање, морал- 
на закржл>алост и затвореничке психопатске реакиије; 2) психопа- 
тије комбиноване са патолошким афектима или са прехрамбеним, 
одбрамбеним и родитељски.м нагоном; 3) сексуалне психопатије ком- 
биноване с патолошким афектом као што је случај код хомосексуа- 
лаца, трансвестита, егзибиииониста, фетишиста, содомиста; 4) акут- 
ни алкохолизам, дипсоманија, привремена патофизичка стања ал- 
кохоломана, привремена стања наркомана, привремена патофизич- 
ка стања услед тровања и асфиксије, због можданих обољења, тумо- 
ра и повреда, итд.'^

Заостали душевни развој (олигофренија) је стање недовољне 
душевне развијености у смислу урођеног или стеченог дефекта ин- 
телектуалних способности (ментална ретардација) која је проузроко- 
вана закржл>алошћу централног нервног система (првенствено мо- 
зга и чула), ненормалношћу ендокриних ‘жлезда или изолацијом из 
социјалне средине. Ради се о душевној поремећености која је углав-

3. Ћирић, Основи судске психијаШрије, Ниш, 2004, стр. 27.
14 Овле сс ради о тсжим поремеТЦјима свести који су изазвани узроцима коЈи 

припадају нормалној психологији; нсирпљеност, умор, бунило, хипноза, потресни 
ложнвљаји И.1И акутна опијеност. Овле се убрајају и o'MpaHHa стања као и афекти 
(мржна, страх, л>>'бомора, стрес), a поссбну врсту радње у афекту чине ралње крат- 
ког споја (кала учинилаи на ирационалан начин ралњом која је потлуно сгтрана ње- 
говоЈ личности жели разрсшити своју ун)'1рашн>у напетост) (П. Новоселси, Ооћи дио 
казнено! прааа, ор. cit., стр. 218).

•5 Д. Јефтић, ор. cit., cip. 488.
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коме ниЈе могао да схвати значај свога дела или да управља својим 
поступцима утврђује се према времену непосредно пре довођења у 
ово стање (члан 24. КЗ PC и члан 14. став 3. КЗ РЦГ).^' Овде се 
утврђивање кривице премешта у претходни стадијум — претходна 
кривица.^2

Пошто је радња извршења кривичног дела предузета од стране 
лица у неурачунљивом стању,^  ̂ у правној теорији не постоји једин- 
ствено схватање око тога да ли се учинилац у овом случају и на 
основу чега кажњава. Према старијем схватању учинилац кривичног 
дела не одговара за учињено дело с обзиром да је последицу дела 
проузроковао у неурачунљивом стању. Радња којом се учинилац 
ставља у неурачунљиво стање има само карактер претходне, тј. при- 
премне радње, a за припремну радњу се не кажњава. Према нови- 
јем схватању радња којом се учинилац ставл>а у неурачунљиво ста- 
ње опијањем или на друга начин, није припремана радн>а, већ рад- 
ња извршења дела, пошто се она на посредан начин јавл>а као 
узрок наступеле последице. Наиме, ставл>ањем у неурачунљиво ста- 
ње учинилац је сам себе употребио као средство за извршење кри- 
вичног дела па за то дело и одговара. Кривица учиниоца се заснива 
на чињеници да учинилац у моменту сташвања себе у неурачунљи- 
во стање остварује узрок последице, под условом да је тог момента 
био урачунљив и да је знао, односно могао знати и био дужан да 
зна да у таквом стању може извршити кривично дело.^

У правној теоријн се сматра да се овде ради о законској конструкцији чији је 
смисао да се и у оваквим случајевима задржи субјективна одговорност, али је при- 
•чваћено решење у великој мери фиктивно. Тиме се процене о урачунљивости и кри- 
вици учиниоца померају са вре.мена извршења кривичног дела на раниЈе време — 
време довођења себе у неурачунљиво стање, a кривица се одређује кроз свест и вољу 
према могућности извршења кривичног дела. Уз то је у пракси тешко утврдити да ли 
је учињено дело претходно било обухваћено умишљаје.м или нехатом учиниоца. Че- 
шћи је случај да учинилац доводећи себе у неурачунљиво стање нити је имао нити је 
Morao да има представу о извршењу кривнчног дела (Љ. Лазаревић, КоменШар Кри- 
euHHOi законика Репу6.шке Србије, ор. cit., стр. 78).

Учинилац кривичног дела није слободан у тренутку извршења кривичног 
дела (in асш), али је био спободан — a онда и крив у тренутку када је узроковао своју 
неурачунљивост (in causa) (П. Новоселец, Опћи дио казнено^ права, ор. cit., стр. 221).

53 Примена института actiones liberae in causa постоји само у случају када је оп- 
тужени кривично дело учинио у неурачунл.ивом стању urro је у конкретном случају 
када је отужени са возилом усмртио другог учесника у саобр^ају возећи у алкохши- 
саном стаН)У — стан>у алкохолне опијености средн>ег сгепена када је његова урачун- 
љивост била смањена до степена битног, али не битно, не може се примен1гги јер је 
оптужени био урачунљив у моменту дапаска у посед возила, a тако^ и у мо.менту 
када се догодио саобраћајни удес (пресуда Вр.ховног суда Србије Кж. 1050/2(Х)2. од 
12. 9. 2002).

Кривични законик Руске Федерације у чл. 23. овај институт дефинише на 
једноставнији начин. Он наиме постоји када неко лице изврши кривично дело у ста- 
н>у опијености изазвано употребом aiKoxaia, опојних дрога или других омамљујућих 
средстава. Сзично рсшење познају и други крнвични закони: Грчки кривични зако- 
ник у чл. 36, Пол>ски кривични законик у чл. 25. ст. 3, Швајиарски кривнчни зако- 
ник у чл. 12. односно Шпански кривични законик у чл. 21. ст. 2.

650



За постојање скривљене неурачунљивости потребно је испуње- 
ње следећих услова: 1) да се учинилац сам употребом алкохола, 
опојних дрога или на други начин ставл>а у стање неурачунљивости 
у коме није могао да схвати значај свога дела или да управлЈа сво- 
јим поступцима, 2) да је у време ставл>ања у стање привремене неу- 
рачунљивости такво лиие било урачунљиво — способно да расуђује 
и да одлучује, 3) да у стању неурачунљивости учинилац предузме 
радњу извршења кривичног дела и 4) да између радње, којом се ли- 
це ставља у неурачунљиво стање и последице оствареног кривичног 
дела постоји узрочни однос. Али скривл>ена неурачуљнивост (actio- 
nes liberae in causa) не постоји ако је лице било неурачунљиво у вре- 
ме употребе опојних средстава, тј. опијања или је на ово било при- 
нуђено.

Дакле, кривица учиниоца кривичног дела које је учињено у 
стању скривљене неурачунљивости утврђује се не према времену 
извршења кривичног дела већ према времену опијања — употребе 
алкохола, опојних дрога или других начина којима се учинилац до- 
вео у стање неурачунљивости. Такође, употребом оваквих средстава 
учинилац се може довести не само у стање неурачунљивости већ и 
у стање битно сманлне урачунљивости (када је његова способност 
да схвати значај свога дела или способност да управл>а својим по- 
ступцима била битно смањена). У таквом случају скривл>ена битно 
смањена урачунљивост не представлл основ за блаже кажн>авање 
учиниоца кривичног дела.

Поред скривл>ене (самоскривл>ене) неурачунљивости (или бит- 
но смањене урачунл.ивости) нека законодавства предвиђају и опија- 
ње као посебно, самостално кривично дело у посебном делу кри- 
вичног законика.^^ Овде се радња извршења кривичног дела управо 
састоји у употреби алкохола, опојних дрога или сличних супстанци- 
ја при чему се као последица дела јавл>а стање опијености у коме је 
учинилац предузео радњу извршења неког кривичног дела предви- 
ђеног у закону. За постојање овог дела потребно је да је лице криво 
за изазивање потпуног пијанства и да је у таквом стању извршило 
неко кривично дело. Ово кривично дело се разликује од actiones li
berae in causa no томе urro код actiones liberae in causa мора да по- 
стоји кривица у односу на радњу опијања и последицу проузрокова- 
ну у стању пијанства док код овог дела кривииа постоји само у од- 
носу на потпуну опијеност као последицу радње опијања, али не и 
на последицу проузроковану у стању пијанства.^

35 Низ савремених кривичних законика познају кривично дело пијанства: Не- 
мачки кривични законик у чл. ЗЗОа, Швајиарски кривичнн законик у чл. 263, Ау- 
сгријски кривични законик у чл. 236. и 523, Грчки кривични законик у чл. 193. и 
Украјински 1фивични законик у чл. 14.

36 Jb. Јовановић, Д. Јовашевић, Кјривичмо право, Општи део, Београд, 2003, стр. 
177-178.
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Према томе овде не постоји кривица у односу на кривично де- 
ло као код actiones liberae in causa, већ само у односу на проузроко- 
вање опијености тј. привремене неурачунљивости. У овом случају је 
инкриминисана сама радња опијања, a у односу на дело (последи- 
цу) које је проузроковано у таквом опијеном стању не сме да посто- 
ји кривица јер у том случају постоји actiones liberae in causa, a не 
кривично дело опијања. Код кривичног дела опијања кривица по- 
стоји само у односу на потпуну опијеност као последицу радње 
опијања.” To значи да према законима који познају опијање као 
посебно кривично дело постоји кривица на бази објективног проу- 
зроковања последице.

3. СИЛА И ПРЕТЊА

Сила и претња представл>ају само облике принуде која у кри- 
вичном праву има вишеструки значај који се огледа у следећем: 1) 
принуда је начин извршења већег броја кривичних дела било у 
основном или квалификованом облику — насилнички криминали- 
тет, 2) принуда је елеменат аложеног (двоактног) кфивичног дела, 3) 
принуда је основ искључења кривице (субјективни основ искључења 
кривичног дела), 4) принуда је начин вршења подстрекавања као 
облика саучесништва и 5) принуда је основно кривично дело про- 
тив слобода и права човека и грађанина у посебном делу кривичног 
законика. Принуда је заправо притисак на вољу учиниоца дела који 
долази спол>а, a који може бити изазван природном силом и живо- 
тињском снагом (права или природна принуда — права vis maior) и 
људском радњом (неправа принуда или неправа vis maior). По ка- 
рактеру дејства разликује се физичка и психичка приндуа. Физич- 
ком принудом се делује на тело човека приморавајући га да изврши 
кривично дело, док се психичком принудом делује на свест, вољу и 
осећања човека приморавајући га да изврши кривично дело.

Наше ново кривично законодавство у члану 21. КЗ PC односно 
у члану 12. КЗ РЦГ предвиђа силу и претњу (као облике принуде) 
одређујући да није кривично дело оно дело које је учињено под деј- 
ством неодољиве силе. Дакле, неодољива сила представлл основ 
искључења кривице односно субјективни основ искл>учен>а кривич- 
ног дела.

Сила је употреба физичке, механичке или друге снаге (звучне, 
светлосне, топлотне енергије) једног лица према другол! лицу са ци- 
љем да се ово принуди на неко чињење или нечињење које доводи 
до проузроковања забрањене последице тј. до остварења кривичног

Према некнм иностраним решењнма (нпр. немачком) код кажњавања за 
кривично лело пиЈанства казна не сме да буде већа од кажњавања за намерно (уми- 
шљајно) извршење кривичног дела (R. Maurach, Deutsche Strafrecht. AUgemeiner Teil, 
Karlsruhe, 1954, crp. 388).
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дела. Под силом се у смислу члана 112. став 12. КЗ PC подразумева 
и примена хипнозе или омамљујућих средстава са иил>ем да се неко 
против своје вол>е доведе у несвесно стање или да се онеспособи за 
отпор. Она се најчешће употребл>ава ради савладавања отпора неког 
лица при чему није битно да ли је отпор постојао или се само оче- 
кивао.“  Дакле, сила се састоји у сваком деловању на вољу односно 
телесни интетритет којим се непосредно или посредно утиче на 
слободу одлучивања таквог лица и које је подобно да ra принуди на 
извршење кривичног дела. To значи да дејство силе мора бити нео- 
дољиво, што значи да сила мора бити по својој снази, обиму и ин- 
тензитету таква да јој се учинилаи кривичног дела при постојећим 
околностима није могао одупрети. У том случају неодољива сила 
пр>едставл>а основ који искључује постојање кривичног дела. Ако је 
пак сила била одољива, односно такве снаге и интензитета да се 
учинилац њој могао супротставити или је отклонити, али није, тада 
кривично дело постоји, али се учиниоцу дела казна може ублажити. 
To значи да извршење кривичног дела под дејством отклоњиве силе 
представља факултативни основ за блаже кажњавање.

Сила може бити: 1) апсолутна (физичка сила или vis absoluta) 
која постоји када је притисак на вољу другог лица такав да ra пот- 
пуно лишава могућности да донесе одлуку о чињењу или нечин>ен>у 
или је лишен способности за остваривање вољног акта, тако да се 
предузиман>е (или непредузимање) телесног покрета не сматра као 
његов, већ као туђ акт. Лиие према коме се врши апсолутна сила 
сматра се као средство за извршен>е кривичног дела које није њего- 
во, већ OHora лица које примењује ову силу. У таквом случају се као 
извршилац кривичног дела сматра управо лице које је применило 
неодољиву силу (посредни извршилац) и 2) компулзивна (психичка, 
релативна сила или vis com pulsiva) која постоји кала је притисак на 
вољу другог лица такав да оно има способност за одлучивање, али 
је његова одлука да предузме (или пропусти) радњу извршења кри- 
вичног дела изнуђена тако да није акт његове сло^дне воље. Ком- 
пулзивна сила може да буде непосредна и посредна зависно од тога 
пр>ема ком лицу је сила примењена (да ли непосредно пр>е.ма учини- 
оцу кривичног дела или према другом, њему блиском лицу).

Претња^’ је други, блажи облик принуде. To је најава, изјава 
којом се другом лииу ставља у изглед наношење неког зла које је

^  Љ. Лазаревић, Камемпшр Кривинног законика Републике Србије, ор. cil., стр. 65.
У правноЈ теорији нема јединсгвеног схватања о правној прироли и дејству 

ком1т>713ивне силе и прстље: према једном схватању они могу да искључе или умање 
>рачунл>ивост нли пак кривииу лица прсма коме су примењене (J. Таховић, Кривинно 
право, Општи део, Београд. 1%1, стр. 190—191), према лругом схватању значај ком- 
пулзивне силе и npcmc трсба проиењивати у оквиру институга нужне одбране и 
■фајње нужае, a ако нису испун«ни услови за њихову примсну онла дејство компул- 
зивне силе и претње проиењује као околност од значаја за одмеравање казне (Н. Ср- 
зентић, А. Стајић, Кривинно право ФНРЈ, Општи део, Београд. 1957, стр. 217), према 
трсћем схватању они су основи иск.1>учен>а подобности за урачунл.ивост (Т. Живано-
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подобно, довољно да утиче на његову вољу тако да оно донесе од- 
луку да предузме, односно пропусти одређену радњу и тиме проу- 
зрокује забрањену последицу кривичног дела. Стављањем у изглед 
неког зла другом лицу утиче се на слободу његовог одлучивања, a 
пре свега, на усмеравање одлуке у одређеном правцу. За постојан>е 
претње је битно да лице које је износи управо буде и лице које ће 
најавллно зло непосредно нанети другом лицу. У противном, нема 
претње, већ таква најава зла које ће бити нането од стране другог 
лица, представлл само опомену (упозорење).

Претња може бити учињена усмено, писмено или на симболи- 
чан начин (гестовима, мимиком, конклудентном радњом). Да би 
претња представљала факултативни основ за блаже кажњавање учи- 
ниоца кривичног дела под њеним дејством потребно је да она испу- 
њава одређене услове и то да је: 1) озбиљна. Озбиљност претње се 
процењује са становишта лица коме је она упућена, односно да ли 
ју је пасивни субјект схватао озбиљно без обзира да ли лице које 
прети има озбиљну намеру да је спроведе, 2) могућа ако се најавл>е- 
но зло стварно, реално може остварити, 3) садашња што значи да 
најављно зло непосредно предстоји, да ће бити нането у садашњо- 
сти или у непосредној блиској будућности. Нема претње ако зло ко- 
је се ставл>а у изглед треба да се догоди у далекој будућности, јер 
она тиме губи реални значај да утиче на вољу другог лица и 4) нео- 
тклоњива што значи да се најављено зло није могло у конкретним 
околностима отклонити на други начин (на пример позивањем у 
помоћ, пријављивањем лица које прети, применом нужне одбране, 
бекхтвом, променом места боравка), већ само извршењем кривич- 
ног дела. Уколико је учинилац на неки начин могао да избегне на- 
јављено зло, али није, тада одговара за извршен>е кривичног дела из 
нехата.

4. СТВАРНА ЗАБЛУДА

Стварна заблуда (егог facti) је постојање погрешне или непот- 
пуне представе о некој стварној околности кривичног дела.'“ Будући 
да постоје две врсте стварних околности кривичног дела: 1) околно- 
сти које чине елементе бића кривичног дела и 2) околности које се

вић, Основи кривичног права KpateeuHe Југосгавије, Општи део, књига др\та, Београд. 
1937, стр. 131), a према четвртом схватању они искључују друштвсну опасност или 
противправност, a само изузетно искључују кривичну одговорност учиниоца (Lj. 
Bavcon, Lj. Šelih, Kazensko pravo. Splošnij del, Ljubljana, 1987, стр. 156).

■w Стварна заблуда је непредвпдљива грешка у односу на радњу кривичног де- 
ла која искључује кривичну одговорност сходно чл. 14. Крнвичног законика Шпаније 
(Н. Ф. Кузњецова, Ф. М. Решетников, Угмовнип кодекс Испании, Зериало, Норма. 
Москва, 1998). Она може да се однсхги само на неко објективно обележје бића кри- 
вичног дела, a никако и у односу на субјективно биће кривичног дела. Она дал>е мо- 
же да постоји и у односу на дескриптивно и у односу на норматпвно обележје бића 
кривичног дела (3. Стојановић, 1фивично право, Општи део, Београд, 2005, стр. 176).
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налазе ван бића кривичног дела, али које имају одређени кривично- 
правни значај за извршење дела, то се и разликују две врсте стварне 
заблуде: 1) стварна заблуда у ужем смислу — заблуда о стварним 
околностима које чине обележја бића кривичног дела и 2) стварна 
заблуда у ширем смислу (заблуда о основима оправдања дела) — 
заблуда о стварним околностима које не представл>ају елеменат би- 
ћа кривичног дела. Учинилац је свестан свих обележја бића кривич- 
ног дела, али има погрешну или непотпуну представу о постојању 
неке стварне околности ван бића кривичног дела која би искључи- 
вала постојање кривичног дела.

Дело које је учињено у стварној заблуду (у ужем или у ширем 
смислу) која је неотклоњива није кривично дело, што значи да је 
стварна заблуда субјективни основ искључења кривичног дела. A 
стварна заблуда је неотклоњива ако учинилац није био дужан и није 
могао да избегне заблуду у погледу неке стварне околности која 
пр>едставља обележје кривичног дела или у погледу неке стварне 
околности која би да је заиста постојала чинила дело дозвол>еним 
(члан 28. КЗ PC и члан 18. КЗ РЦГ).^' Ако је пак учинилац дела при 
предузимању радње извршења кривичног дела био у стварној заблу- 
ди услед нехата (због недовољне пажње или напора вол>е), тада по- 
стоји кривично дело учињено из нехата под условом да сам закон 
предвиђа постојање таквог кривичног дела. Дакле, насупрот неот- 
клоњивој стварној заблуди (која искључује кривично дело) постоји и 
отклоњива стварна заблуда када је учинилаи кривичног дела имао 
погрешну п{)едставу о обелеидима кривичног дела или о околности- 
ма које искључују противправност дела иако је био дужан и могао 
да има правилну представу о тим околности.ма.

Поред стварне заблуде (у ужем и у ширем смислу, отклоњиве и 
неотклоњиве) које познаје законик, правна теорија и судска пракса 
познају и „посебне случајеве (облике)” стварне заблуде:*  ̂ заблуда о 
пр>едмету, заблуда о личности и промашени ударац. Заблуда о пред- 
мету (егог in objecto) постоји када учинилац погрешно мисли, верује 
да предузи.ча радњу извршења према једном предмету, a у ствари је 
врши према друго.м предмету. Ова заблуда је без значаја за постоја-

Стварна заблуда се у судској пракси јаагала у слелећим случајсвима: како се 
откоњива стварна заблула појаат>ује као нехатна сгварна заблуш, 1сривично је одго- 
воран учинилац који у таквоЈ за&1уди изврши 1фивично дсло несавесног рада у слу- 
жби (пресуда Врховног суда Србије Кж. 88/92. од 14. 4. 1992); неотклоњива је ствар- 
на заблуда када )е до ње дошло без кривице учиниоиа лсла, a кала је учинилац био у 
стварној заблуди услед свога нсхзта он јс у олслоњивоЈ стварној заблуди (пресуда Вр- 
ховног суда Црне Горе Кж. 194/95. од 26. 12. 1995).

У правној теорији има схватања коЈа 1шо посебне облике стварне заблуде 
сматрају и заблуду о окалностима које исКуТ.учују пропгивправност дсла. Она посгоји 
када је учиннлаи у време предузимања радке извршен>а хривичног дела имао свест о 
свим елементи.ма бића тог дела, али погрешно сматра да постоје неке околносги које 
када би постојале дело би чиниле дозвол>еним: путатавна нужна оабрана и путатив- 
на крајња нужда (П. Новоселеи, Опћи дио казнеиог Орава, ор. cii., стр. 256).
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ње кривичног дела осим када je својство предмета законом предви- 
ђени елеменат бића кривичног дела. Заблуда о личности (eror in 
personam) постоји када учинилац погрешно мисли, верује, сматра да 
предузима радњу извршења према једном лицу као оштећеном, a у 
ствари је врши према другом лицу. И ова заблуда је без значаја за 
постојање кривичног дела осим када је својство пасивног субјекта 
законом предвиђени елеменат бића кривичног дела. Промашени 
ударац (aberatio ictus или заблуда о узрочној вези) постоји када учи- 
нилац предузима радњу извршења кривичног дела према једном 
предмету, односно лицу, али због дејства извесних објектиавно по- 
стојећих, случајних околности, последица кривичног дела наступи 
на другом предмету, односно према лицу према коме радња није 
била усмерена јер долази до „скретања узрочног односа”. Дакле на- 
ступила је последица коју учинилац није желео. У овом случају се 
дело квалификује као стицај умишл>ајно предузете радње која је до- 
вела до покушаног кривичног дела и нехатно остварене последице 
кривичног дела које је реално, стварно наступило.

5. ПРАВНА ЗАБЛУДА

Последњи субјеетивни основ који искључује постојање кривич- 
ног дела је правна заблуда (eror iuris). To je погрешна или непотпу- 
на дредстава учиниоца о забрањености извршеног дела-*̂  или norpe- 
шна представа о правном значају дела. Према томе, нема кривич- 
Hor дела ако се учинилац налазио у неотклоњивоЈ заблуди (члан 29. 
КЗ PC и члан 19. КЗ РЦГ), односно ако није био дужан и није мо- 
гао да зна да Je његово дело забрањено.”  Овде је учинилац у време 
предузимања радње извршења свестан правилно и потпуно свих 
стварних околности које чине обележја бића кривичног дела, али не 
зна да Je његово дело забрањено, нити је био дужан нити Je могао 
да зна за такву забрањеност дела.''’

И појам правне заблуде лефиннше Шпанскн кривични законнк у чл. 14. 
Прсма овој законској одредби то је непредвкд.1>ива грешка у односу на противправ- 
ност радње која нскл>учује кривичну одговорносг, док се предвилљива грсшка блаже 
кажљава. (Н. Ф. Ку^њецова, Ф. М. Решетников, Угаговнип кодекс Испании, Зерцало, 
Нориа. Москва, 1W8, стр. 15).

Правна заблуда није могу’ћа код понашања крја прелстаагају зло сама по се- 
би (mala in se), која дакле представљају кривнчна дела у свим друштвима — прирол- 
на 1ШИ атавпстичка кривична дела (3. Стојановић, Кривинно право, Општи део, Бео- 
град, 2005, стр. 178).

••5 Д, Атанацковић, ПоЈам ja&iyde у кривичном праву, Ј>т<хловенска ревија за 
криминологију и кривично право, Београд, број 1/1977, стр. 47—53; П. Новоселец, 
ОдреИбс 0 правној заблуди у /фивичнаи закону СФРЈ, Ј>тословенска ревија за крими- 
начогију и крнвично право, Београд, број 1/1985, стр. 85—91; С. Пихлер, Правна за- 
diyda и принцип субјективне одговорности, Г.часник АК ВоЈводнне, Нови Сад, број 
7—8/1988, стр. 39—42; М. Стевановић, О појму правне за&луде у  кривичном поступку, 
Бкжсн правне службе ЈНА, Београд, број 1/1990, стр. 12—28.
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Правна заблуда може да постоји у следећим случајевима: 1) ка- 
да учинилац има погрешну представу о одређености дела у закону, 
односно када није свестан да је дело које је учинио одређено у зако- 
ну као кривично дело, 2) када учинилац није свестан да је дело које 
је учинио противправно. Учинилац је у овом случају свестан да сво- 
јом радњом остварује обележја кривичног дела предвиђеног у зако- 
ну, али погрешно сматра да је у конкретном случају због дејства не- 
ких околности противправност искључена односно да је дело дозво- 
л>ено,‘*‘ 3) када је учинилац у заблуди о „бланкетном кривичном де- 
лу” односно када није свестан неког ванкривично-правног прописа 
(законског или подзаконског Kapaicrepa) који одређује или допуњује 
обележје бића неког кривичног дела, 4) када учинилац погрешно 
тумачи неку околност која је законско обележје бића кривичног де- 
ла. Он је наиме свестан њеног постојања, али јој приписује друга- 
чије значење и дејство које би заиста када би било такво искључи- 
вало забрањеност дела и 5) када учинилац погрешно проиењује зна- 
чај учињеног дела сматрајући да нека посебна околност чини њего- 
во дело дозвол>еним услед малог значаја дела.'*’

Ново кривично законодавство је из темеља променило дејство 
и значај правне заблуде/* Док је раније правна заблуда из оправда- 
них разлога (неотклоњива правна заблуда) пр>едставл>ала факулта- 
тивни основ за ослобођење од казне или за блаже кажњавање учи- 
ниоца кривичног дела не дирајући при томе у постојање самога де- 
ла, према новом законском решењу неотклоњива правна заблуда 
искључује постојање кривичног дела. To је дакле субјективни основ 
искључења кривичног дела (основ који искључује постојање криви- 
це учиниоца).-'® Неотклоњива правна заблуда постоји када учинилац 
дела није био дужан и није могао да зна да је његово дело забрање- 
но правним прописима. Наравно, нема неотклоњиве правне заблу- 
де ако се ради о поступцима који су противни општим интересима * •**

Са дозволом за ношење ватреног оружја коју је изаао наалежни орган у Ре- 
п)’6лнии СрпскоЈ, не може се носита ватрено оружје на подручју Републикс Србије 
тс је такво ношење оружја недозволено у смислу Закона о оружју и мунииији (пр>е- 
суда Окружног суда у Београду Кж. 1646/92. од 12. 10. 1992).

Љ. Лазаревић, Б. Вучковић. В. Вучковнћ, ЊменШар Кривично^ законика Ре- 
публике Црне Горе, Цетиње, 2004, стр. 78—79.

•** Правна теорија познаје и слсдеће врстс правне заблуде: 1) директна заблуда 
о противправности која постоји као заблуда о постојању норме. Учинилац наиме зна 
игта чини, али не зна да постоји правна норма која забрањује такво понашање, 2) 
индиректна заблуда о протнвправности или заблуда о постојању неког рахпога који 
искључује противправност. Овде учинилац замишл>а да постоји неки рахзог коЈи 6и 
искључивао противправност, али он у ствари не постхзји и 3) заблула о супсумиији 
или заблуда о кажњивости понашања која постоји кала је учиннлаи на лаички начин 
свестан значења неког обелејф кривнчног дела, али због преуског тумачења таквог 
обележја дође до закључка ла се његово понашање не може подвестн (супсумирати) 
под одговараЈући опис кривичног дела (П. Новоселец, Опћи дио казненог Орава, ор. 
cit., стр. 259—260).

М. Cremona. Criminal Law, London, Macmillan Education, 1989, crp. 219—223.
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или општем схватању људи, односно средине у којој учинилац жи- 
ви. Међутим, ако се ради о поступцима о којима не постоји опште- 
познат негативан став, a они су ипак забрањени неким тек донетим 
или скоро донетим прописима, тада постоји ова врста правне за- 
блуде.^

Отклоњива правна заблуда је факултативни основ за блаже ка- 
жн>авање. Она постоји када учинилац у време предузимања радње 
извршења није знао да је његово дело забрањено, али је то могао и 
био дужан да зна. У ствари оно што се овде мора практично утвр- 
ђивати није дужност, јер она увек постоји, већ могућност учинио- 
ца с обзиром на конкретне околности учињеног дела и конкретне 
околности у којима је учинилац живео и радио пре извршења кри- 
вичног дела да зна за ову забрањеност.^* Процену да ли је учинилац 
био у правној заблуди из оправданих или неоправданих разлога вр- 
ши суд у сваком конкретном случају узимајући у обзир околности 
под којима је учинилац живео, околности под којима је извршио 
дело као и његова лична својства. To значи да се оцена о оправда- 
ности или неоправданости постојања правне заблуде мора дати на 
основу објективно-субјективног критеријума.

ЗАК.Т>>'Ч\К

Прихватајући објективно-субјективни формални појам кривич- 
ног дела, нови Кривични законик Републике Србије је на битно 
другачијој основи поставио институт кривице. На бази усвојеног 
психолошко-нормативног схватања појма кривице, она је заменила 
дуго времена коришћен термин „кривична одговорност” и сада као 
виши појам укључује у свој састав, конституцију урачунљивост, уми- 
шл>ај односно нехат као и свест ц дужност или могућност постојања 
свести 0 противправносп! дела. Тек по испуњењу ових услова за 
лице које је својом радњом чињења или нечињења у спољном свету 
проузроковало последицу која је у закону предвиђена као обележје 
бића неког кривичног дела може се рећи да је криво за учињено де- 
ло односно да Nfy се таква последица може приписати у кривицу.

У случају одсуства неког и то било ког од ових конститутивних 
елемената у конкретном случају постоји само објективно проузроко- 
вана последица која нема карактер кривичног дела па се и његов 
учинилац не може казнити. Околности које доводе до искључења

Д. Јовашевић, О правној la&iydu у кривичном праву, Гласннк АК Војводине, 
Нови Сад, број 9/1997, стр. 311—327.

5' Потпуно је ирелевантно када учинилац погрешно сматра да ј€ учињено дсло 
забрањено, a оно у ствари није забрањено (код тзв. пугативног, уображеног деликта). 
Такав случај постоји када учинилац погрешно држи да је прељуба забрањена или по- 
грешно држи да је забрањено нанети повреду нападачу приликом олбијања против- 
правног напада (Љ. Јовановић, Д. Јовашевић, Кривично право, Општи део, Београд, 
2003, стр. 212).
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кривице, a тиме и до искључења постојања кривичног дела су раз- 
личите. Има их више врста и оне могу да буду опште и посебне. To 
су; неурачунљивост (као стање супротно душевном здрављу), неодо- 
љива (апсолутна) сила, стварна и правна заблуда.

GROUNDS THAT EXCLUDE THE GUILT

Professor Dragon Jovaševič, Ph.D.
Faculty of Law in NiS

S u m m a r y

The new Criminal Law of the Republic of Serbia has differently defined the concept 
of the criminal act, whose basic, constitutive element has a subjective character and that is 
the guilt of the offender. The guilt is considered in two ways according to the new law: 1. 
as a  subjective element to the concept o f the criminal act, without which there is no crimi
nal act at all and 2. as a basis for application of sanction or other criminal punishment, in 
case of absence of guilt due to the existence of some circumstances (bases) prescribed by 
the law, there is no criminal act, and the offenikr will not be pmnished. There are several 
bases in our law that exclude the guilt and they constitute subjective grounds for exclusion 
of the criminal act. Those are: un%countability, compelling force, real and legal delusion. 
This paper specifically deals with concept, types and characteristics o f grounds that exclude 
the guilt.

Keywords: criminal act, guilt, exclusion of guilt, ground, unaccountability, force, thre
at, real delusion, legal delusion, non-existence of the criminal act
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