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КРИВИЧНОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ  
ЗБОГ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ1 

САЖЕТАК: Животна средина је највеће и најзначајније 
добро које човек има те је неопходно да се она снажно зашти-
ти путем правне регулативе. Заштита животне средине путем 
кривичноправних одредаба представља најзначајнији вид заш-
тите животне средине. Кривичноправна одговорност загађи-
вача у Републици Србији је претежно уређена Кривичним за-
коником и Законом о одговорности правних лица за кривична 
дела. Усвајањем ова два закона учињен је преокрет у регули-
сању кривичне одговорности за кривична дела против живот-
не средине. Животна средина је напокон постала самостални 
заштићени објекат кривичног права. Кривично законодавство 
Републике Србије опсежно регулише кривична дела против 
животне средине а читав систем кривичних дела је подржан ус-
вајањем института одговорности правних лица за кривична де-
ла. Постојећи систем прописа је доста млад па ће ефекте кри-
вичног законодавства који се тичу заштите животне средине, 
бити могуће ваљано ценити тек по протеку одређеног времена 
када се покаже ефикасност постојећег система у пракси.

Кључне речи: кривична одговорност загађивача, загађење 
животне средине, кривична одговорност правних лица, живот-
на средина
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УВОД

Право на очувану, неоштећену и здраву животну средину предста-
вља људско право новије генерације. Доста дуго се ово право подразу-
мевало те се и није посебно прокламовало. С повећањем загађења жи-
вотне средине нарочито у последњих стотинак година, право на здраву 
животну средину заузима централна места у најважнијим међународним 
и домаћим правним изворима. Данас нема државе која својим општим 
актима, неретко уставима, није предвидела право својих грађана на без-
бедну и очувану животну средину. Тако и наш Устав предвиђа да човек 
има право на здраву животну средину. Устав Републике Србије чланом 
74. предвиђа да свако има право на здраву животну средину и предвиђа 
право на обавештавање о њеном стању, затим одговорност Републике 
Србије и аутономних покрајина за заштиту животне средине као и да је 
свако дужан да животну средину чува и побољшава.

Наше кривичноправно законодавство је тек скоро јединственим ак-
том регулисало кривична дела која имају за циљ заштиту и животне сре-
дине. То је учињено јануара 2006. године са почетком примене актуел-
ног Кривичног законика.1 Период иза наведеног законика су обележили 
Основни кривични закон, Кривични закон Републике Србије и Посебно 
кривично законодавство које су представљали посебни закони из одређе-
них области. Тако су одредбе које су предвиђале кривичноправну одго-
ворност загађивача животне средине биле потпуно разуђене. 

Данас су сва кривична дела сврстана у главу XXIV која носи на-
зив – Кривична дела против животне средине. Раније, глава XXII Ос-
новног кривичног закона је носила назив Кривична дела против других 
друштвених вредности. Кривична дела која су регулисана важећом кри-
вичноправном регулативом а која имају за циљ заштиту животне средине 
представљају одвојено систематизована кривична дела која су директно 
усмерена на животну средину као посебно правно добро.2

Овај рад садржи краћи приказ кривичноправних одредби предвиђе-
них нашим најновијим Кривичним закоником који је учинио заокрет на 
пољу кривичноправне заштите животне средине као и Закона о одговор-
ности правних лица за кривична дела којим је омогућено да правна лица 
буду окривљена и осуђена за кривична дела против животне средине.

1 Службени гласник, 85/05.
2 Види: Врховшек, М.: Кривично-правна заштита животне средине према новом 

Кривичном законику Србије, Београд, Бранич, 2008, vol. 121, бр. 3–4, стр. 65–81.
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КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ  
ЗБОГ ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Уопште узев, претпоставка за покретање кривичног поступка је 
постојање кривичног дела.3 Уколико се створе услови за покретање кри-
вичног поступка пресудна улога је поверена јавном тужиоцу јер се у кри-
вичном поступку због загађења штити првенствено јавно добро. Улога 
појединаца или разних удружења грађана је акцесорна. Првенствено, 
улога недржавних органа и осталих лица је у самом давању иницијативе 
за покретање кривичног поступка кроз обраћање јавном тужиоцу. Путем 
достављања кривичних пријава тужилаштву против загађивача грађани 
врше заштиту околине и самим тим на један од начина остварују своје 
право на здраву животну средину. Такође, улога грађана и невладиних 
институција се може наставити и током самог кривичног поступка у 
погледу активног праћења самог тока поступка, достављања разних оба-
вештења и доказног материјала суду и сл.

За кривична дела због загађења животне средине до скоро су мо-
гла бити позвана на одговорност искључиво физичка лица. Наш кривич-
ни законик није предвидео одговорност правних лица за кривична дела. 
Велики број европских земаља је предвидео овакву врсту одговорности. 
Релативно дуг рад на изради Закона о одговорности правних лица за кри-
вична дела резултовао је усвајањем овог закона и његово ступање на сна-
гу 04. 11. 2008. г.4 Наведени закон значајно повећава заштиту животне 
средине јер су се до сада загађивачи углавном крили иза правне форме 
својих привредних друштава а тиме и избегавали одговорност. Такође, 
као извршиоци кривичних дела загађивања животне средине се најчешће 
јављају привредни субјекти, односно загађивање је најчешће резултат 
одређених привредних активности, а нарочито производње.

За успостављање кривичне одговорности за загађење потребно је, 
како смо рекли, да је такво дело инкриминисано као кривично дело, да је 
то дело извршило физичко или правно лице5, да између почињеног дела 

3 Опште је начело кривичног права да нема кривичног дела нити казне без закона. Овом 
начелу је законодавац доделио место на самом почетку закона. Никоме не може бити изрече-
на казна или друга кривична санкција за дело које пре него што је учињено законом није било 
одређено као кривично дело, нити му се може изрећи казна или друга кривична санкција ко- 
ја законом није била прописана пре него што је кривично дело учињено (чл. 1. ст. 1. КЗ).

4 Службени гласник РС, 97/2008 (27. 10. 2008). У даљем тексту ЗОПКД.
5 Кривична одговорност је према ЗОПКД искључена у односу на Републику Србију, 

аутономну покрајину и јединицу локалне самоуправе, државне органе и органе аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе као и у односу на правна лица којима је законом 
поверено вршење јавних овлашћења (чл. 3. ст. 1. и 2).
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и настале последице постоји узрочно-последична веза и да је извршено 
дело скривљено од стране њеног учиниоца.

Чињеница је да је у важећем Кривичном законику Србије наш зако-
нодавац по први пут систематизовао кривична дела којима се примарно 
штити животна средина у једну главу, главу XXIV, представља велики 
напредак како у нашем кривичном законодавству тако и у теорији кри-
вичног права. Напредак се састоји у превазилажењу традиционалног 
спора у погледу питања да ли животна средина представља самостални 
и примарни заштитни објекат кривичних дела против животне средине 
или се таквим кривичним делима штите друга правна добра, односно 
објекти – живот и здравље људи. Тек задњим кривичним закоником се 
животној средини додељује заслужена улога и она постаје објекат заш-
тите кривичних дела, односно правно добро коме се непосредно пружа 
заштита путем кривичноправне регулативе.6

ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Законодавац део закона који је посвећен загађењу животне средине 
започиње одредбом о забрани кршења прописа које има за резултат за-
гађење. Ко кршећи прописе о заштити, очувању и унапређењу животне 
средине загади ваздух, воду или земљиште у већој мери или на ширем 
простору казниће се затвором до три године. (чл. 260. ст. 1. КЗ).

У члану 260. ст. 1. кривична одговорност загађивача је одређена на 
основу непрецизног одређења обима загађења. Тако, обим насталог за-
гађења животне средине је фактичко питање које ће у сваком одређеном 
случају ценити суд. Кривична одговорност, према овом члану, постоји 
само ако је загађена вода, ваздух и земљиште у већој мери или на ширем 
простору. Овакво непрецизно одређење доводи до различитих судских 
одлука које доносе различите судије или судећа већа, а у истим или слич-
ним случајевима загађења. Примењујући ову одредбу, суд је дужан да 
окривљеног ослободи оптужбе уколико процени да је настало загађење 
наступило у мањој мери или на мањем простору. У том случају окри-
вљени ће бити ослобођен кривичног гоњења иако је несумњиво утврђе-
но да је прекршио прописе о заштити, очувању и унапређењу животне 
средине и иако је утврђено да је радњом окривљеног загађен ваздух, 

6 Врховшек, М.: Право – теорија и пракса, 2007, vol. 24, бр. 7–8, стр. 10–21.
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вода или земљиште.7 Мишљења смо да кривична одговорност учиниоца 
мора постојати код било ког облика загађења, био да је оно у мањој или 
већој мери, односно на мањем или већем простору. Сама важност добра 
животне средине упућује да мора бити инкриминисано свако понашање 
које води ка њеном угрожавању или нарушавању. Такође, у вези са тим 
се поставља питање ко ће процењивати да ли је загађење настало у бла-
жем или тежем облику. Судије не би могле да утврђују тежину загађења 
животне средине јер нису стручно оспособљена лица из те области те 
би овај задатак требало препустити и препуштен је овлашћеним суд-
ским вештацима. На тај начин сам кривични поступак излази из његових 
правних оквира и одговорност практично утврђују вештаци који, с друге 
стране, за то нису стручни. Можда би целисходније било да кривична 
одговорност учиниоца свакако постоји без обзира да ли је штета на жи-
вотној средини настала у мањој или већој мери, односно на мањем или 
већем простору, а да се учинилац кажњава с обзиром на тежину штетних 
последица које је својим кривичним делом проузроковао.

У следећем ставу, законодавац предвиђа блажу казну уколико је 
наведено кривично дело учињено из нехата. У овом случају казна може 
бити новчана или казна затвора до једне године. Загађење или оштећење 
животне средине великих размера, или у случају да су за отклањање по-
следица потребни велики трошкови и дуже време представља квалифи-
ковани, тежи облик овог кривичног дела те је предвиђена казна од једне 
до осам година, односно од шест месеци до пет година, уколико је то 
кривично дело учињено из нехата (чл. 260, ст. 3. и 4. КЗ). 

Успостављање одговорности учиниоца кривичног дела загађења 
животне средине, нарочито одговорности за квалификовани облик овог 
кривичног дела је у нашој правосудној пракси доиста ретко и затворске 
казне за загађиваче животне средине су прави раритет на нашим прос-
торима. Нарочито кривична дела загађења и оштећења животне средине 
великих размера остају без покретања одговарајућих кривичних посту-
пака па тиме и без окривљених за уништавање човекове околине.

7 Можда би било сврсисходније да се предвиди кривична одговорност за загађивача 
без обзира у којој мери или на ком простору је проузроковано загађење животне средине 
јер је животна средина нарочито важно заштићено добро те не би требало толерисати њено 
загађење „у мањој мери” и загађиваче у овом случају награђивати ослобађањем од криви-
чне одговорности. Загађивање животне средине које није наступило у већој мери или на 
већем простору такође треба да повлачи и кривичноправну одговорност за загађивача а та 
околност му се, евентуално, може узети као олакшавајућа при одређивању казне. Упореди: 
Лазаревић, Љ.: Коментар Кривичног законика Републике Србије, Савремена администра-
ција, Београд, 2006, стр. 14.
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Задњи став наведеног члана, став пети, предвиђа могућност да уз 
условну осуду за кривична дела из пређашњих чланова суд може одреди-
ти обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме одређене прописане 
мере заштите, очувања и унапређења животне средине.8 

У следећем члану, члану 261, законодавац је предвидео одговорност 
службеног или одговорног лица за радње пропуштања. Службено или 
одговорно лице које не предузме прописане мере заштите животне сре-
дине, или не поступи по одлуци надлежног органа о предузимању мера 
заштите животне средине, казниће се новчаном казном или затвором до 
једне године (чл. 261. ст. 1. КЗ). Ако је ово дело учињено из нехата пред-
виђена је блажа казна, новчана казна или затвор до шест месеци. На овај 
начин предвиђена је одговорност за службено или одговорно лице када 
пропуштање извршења прописаних мера није довело до загађења живот-
не средине.

Ако је услед овог дела дошло до загађења животне средине пред-
виђена је казна за учиниоца из претходног члана 260. Такође, уколико суд 
изрекне условну осуду за дела из овог члана, суд може наложити обавезу 
учиниоцу да у одређеном року предузме одређене прописане мере зашти-
те, очувања и унапређења животне средине (чл. 261, ст. 2, 3. и 4. КЗ).9

ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈЕЊА И ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 262. Кривичног законика носи назив Противправна изградња 
и стављање у погон објеката и постројења која загађују животну среди-
ну. Објекти и постројења, а нарочито она која се користе у производним 
погонима, могу да озбиљно и ненадокнадиво загаде животну средину. 
Због тога је кривичним делима којима је загађена животна средина пу-
тем изградње и стављањем у погон објеката или постројења законодавац 
обезбедио посебно место а одговорност за ова кривична дела је посебно 
регулисана.

8 Као што видимо чл. 260. ст. 5. предвиђена је само могућност да суд одреди уз ус-
ловну осуду обавезу учиниоцу да предузме одређене мере заштите и очувања животне 
средине. Сматрамо да би циљ условне осуде у већој мери био остварен када би истом од-
редбом била предвиђена обавеза суда (а не само могућност) да уз условну осуду изрекне 
и обавезу учиниоцу да предузме мере ради санирања и/или отклањања изазваних штет-
них последица за животну средину. Такође, значајно питање на које би требало обрати-
ти пажњу је недовољна оспособљеност пробационих служби за контролу и надзор над 
осуђеним за ову врсту кривичних дела, као и над предузимањем мера заштите, очувања и 
унапређења животне средине.

9 Исто важи и за ово кривично дело. Види фусноту бр. 7.
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Службено или одговорно лице које противно прописима о заштити, 
очувању и унапређењу животне средине дозволи изградњу, стављање у 
погон или употребу објеката или постројења или примену технологије 
којима се у већој мери или на ширем простору загађује животна средина, 
казниће се затвором од шест месеци до пет година (чл. 262. ст. 1. КЗ). 
Ако је услед дела из става 1. овог члана дошло до уништења животињског 
или биљног света великих размера или до загађења животне средине у тој 
мери да су за његово отклањање потребни дуже време или велики трош-
кови, учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. Такође, 
предвиђена је и могућност да суд, уколико изрекне условну осуду, може 
одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме одређене про-
писане мере заштите, очувања и унапређења животне средине.

Чланом 263. Кривичног законика је предвиђена кривична одговор-
ност за оштећење објеката и уређаја за заштиту животне средине. Про-
писима о заштити, очувању и унапређењу животне средине тачно су 
предвиђени уређаји и објекти за заштиту животне средине које су при-
вредни субјекти и остале организације дужни да поседују и да ставе у 
погон. Такође, прописани су и начини њихове контроле и одржавања. 
Свако ремећење њиховог редовног функционисања се може окарактери-
сати као оштећење објеката и уређаја и може довести до успостављања 
кривичне одговорности. Кривична одговорност због оштећења објеката 
и уређаја постоји и када не дође до загађења животне средине у већој 
мери, односно на ширем простору, већ загађење у већој мери и на ширем 
простору чини ово кривично дело тежим па је и законодавац за квалифи-
ковани облик дела предвидео строжу санкцију.

Ко оштети, уништи, уклони или на други начин учини неупо-
требљивим објекте или уређаје за заштиту животне средине, казниће се 
затвором до три године а ако је ово дело учињено из нехата учинилац 
ће се казнити затвором до једне године (чл. 263. ст. 1. и ст. 2. КЗ). Ако је 
услед овог дела дошло до загађења ваздуха, воде или земљишта у већој 
мери или на ширем простору, учинилац ће се казнити затвором од шест 
месеци до пет година, а ако је овакво загађење последица извршеног 
дела из нехата учинилац ће се казнити затвором до три године (ст. 3. и ст. 
4. истог члана). 

Законодавац је код овог кривичног дела предвидео још једну врсту 
квалификованог облика кривичног дела те ако је услед дела из ст. 1. и 3. 
овог члана дошло до уништења или оштећења животињског или биљног 
света великих размера или до загађења животне средине у тој мери да су 
за његово отклањање потребни дуже време или велики трошкови, учини-
лац ће се казнити затвором од једне до осам година, а ако је ово дело извр-
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шено из нехата па је дошло до оштећења животињског или биљног света 
великих размера или до загађења животне средине у тој мери да су за ње-
гово отклањање потребни дуже време или велики трошкови законодавац 
предвиђа казну затвора за учиниоца од шест месеци до пет година. Такође, 
законодавац предвиђа да суд ако изрекне условну осуду за дела из овог 
члана може одредити обавезу учиниоцу да у одређеном року предузме од-
ређене прописане мере заштите, очувања и унапређења животне средине. 

ОШТЕЋЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

Ко кршећи прописе, искоришћавањем природних богатстава, из-
градњом објеката, извођењем каквих радова или на други начин иза-
зове оштећење животне средине у већој мери или на ширем простору, 
казниће се затвором до три године (чл. 264. ст. 1. КЗ). Ако је наведено 
дело учињено из нехата учинилац ће се казнити новчаном казном или 
затвором до једне године. Такође, законодавац и у овом члану предвиђа 
могућност суда да уз условну осуду одреди обавезу учиниоцу да у од-
ређеном року предузме мере у циљу отклањања штетних последица по 
животну средину (ст. 2. и ст. 3. истог члана).

Законодавац је чланом 265. посебно предвидео изричиту заштиту 
посебних заштићених природних добара. Ко уништи или оштети посеб-
но заштићено природно добро, казниће се затвором од три месеца до пет 
година. Ако је ово дело учињено из нехата учинилац ће се казнити нов-
чаном казном или затвором до шест месеци (чл. 265. ст. 1. и ст. 2. КЗ). 
Такође, ко противно прописима извезе или изнесе у иностранство при-
родну реткост или посебно заштићену биљку или животињу, казниће се 
затвором од три месеца до три године. Учинилац ће се казнити и у слу-
чају покушаја (чл. 265. ст. 3. и ст. 4. КЗ).

УНОШЕЊЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ  
И НЕДОЗВОЉЕНЕ РАДЊЕ СА ОПАСНИМ МАТЕРИЈАМА

Уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, 
одлагање и складиштење опасних материја гласи назив члана 266. Кри-
вичног законика. Заштита домаћих природних ресурса је задатак кривич-
ног законодавства сваке државе. Доста су честа загађења животне среди-
не која су проузрокована уносом разног отпада и материја из суседних 
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држава. Због тога, предвиђене су строже казне за починиоце ових кри-
вичних дела.

Ко противно прописима унесе у Србију радиоактивне или друге 
опасне материје или опасне отпатке, или ко превози, прерађује, одлаже, 
сакупља или складишти такве материје или отпатке, казниће се затвором 
до три године (чл. 266. ст. 1. КЗ). Исто, ко злоупотребом свог службеног 
положаја или овлашћења дозволи или омогући да се у Србију унесу ма-
терије или отпаци из става 1. овог члана, или омогући да се такве мате-
рије или отпаци превозе, прерађују, одлажу, сакупљају или складиште, 
казниће се затвором од шест месеци до пет година (чл. 267. ст. 2. КЗ). 
Квалификовани облик овог кривичног дела постоји уколико је услед овог 
дела дошло до уништења животињског или биљног света великих раз-
мера или до загађења животне средине у тој мери да су за његово от-
клањање потребни дуже време или велики трошкови, учинилац ће се 
казнити затвором од једне до осам година. А такође, и за покушај овог 
дела ће се учинилац казнити (чл. 266. ст. 3. и ст. 4. КЗ). Ако суд изрекне 
условну казну може и одредити обавезу починиоцу да у одређеном року 
предузме одређене прописане мере заштите од јонизујућих зрачења или 
друге прописане мере заштите (чл. 266. ст. 5. КЗ). Законодавац предвиђа 
и одговорност за извршиоца који организује вршење овог кривичног 
дела а и прецизира да ће се за покушај овог дела казнити.

Такође, поред наведених Кривични законик предвиђа још кривич-
них дела која имају за примарни циљ заштиту животне средине. То су 
недозвољена изградња нуклеарних постројења, повреда права на ин- 
формисање о стању животне средине, убијање и мучење животиња, пре-
ношење заразних болести код животиња и биљака, несавесно пружање 
ветеринарске помоћи, производња штетних средстава за лечење живо-
тиња, загађивање хране и воде за исхрану односно напајање животиња, 
пустошење шума, шумска крађа, незаконит лов и незаконит риболов  
(чл. 267–277. КЗ).

Нарочито је интересантно кривично дело повреде права на ин- 
формисање о стању животне средине (чл. 268. КЗ). Ово кривично дело 
је израз намере законодавца да надлежним службама увек буду доступ-
не правоваљане информације које су од значаја за заштиту и унапређење 
животне средине. Тако закон предвиђа да лице које противно прописима 
ускрати податке или дȃ неистините податке о стању животне средине и 
појавама који су неопходни за процену опасности по животну средину и 
предузимање мера заштите живота и здравља људи, казниће се новчаном 
казном или затвором до једне године.
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КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ИЗВРШЕНА У ПОКУШАЈУ

Код појединих кривичних дела против животне средине предвиђе-
но је да ће се учинилац казнити и за покушај. Општим одредбама Кри-
вичног законика је предвиђено да ће се учинилац казнити за покушај 
кривичног дела уколико је за то дело прописана казна од пет година или 
тежа казна, или за дела за које је предвиђена блажа казна само ако је то 
изричито законом предвиђено за одређено кривично дело.10 Законодавац 
је предвидео да се учинилац кажњава за покушај код појединих кривич-
них дела против животне средине а код којих је запрећена блажа казна од 
пет година затвора. То управо због значаја животне средине и нарочите 
заинтересованости друштва за сузбијање кривичних дела која могу угро-
зити животну средину. 

Учинилац ће се, као што смо већ раније приказали, казнити за поку-
шај за кривично дело уништења, оштећења и изношења у иностранство 
заштићеног природног добра, али искључиво у случају извршења овог 
кривичног дела тако што се чини противно прописима извожење или 
изношење у иностранство природне реткости или посебно заштићених 
биљака и животиња. Законодавац је децидирано предвидео кажњавање 
за покушај овог кривичног дела. У овом случају запрећена казна је од 
три месеца до три године затвора (чл. 265. ст. 3. и ст. 4. КЗ). 

Исто тако, учинилац ће се казнити за покушај кривичног дела уно-
шења опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање 
и складиштење опасних материја у делу који се односи на противно про-
писима уношење у Србију радиоактивне или друге опасне материје или 
опасних отпадака, или на превожење, прераду, одлагање, сакупљање или 
складиштење таквих материја или отпадака. За извршење као и за поку-
шај овог дела запрећена је казна затвора до 3 године (чл. 266. ст. 1. КЗ).

За још једно кривично дело против животне средине је предвиђена 
казна и у случају његовог покушаја. То је кривично дело шумске крађе 
где је предвиђено кажњавање за покушај за оба облика овог кривичног 
дела. Тако, за покушај ће се казнити учинилац који ради крађе обори у 
шуми, парку или дрвореду једно или више стабала, а количина оборе-
ног дрвета је већа од једног кубног метра. Запрећена казна за покушај је 
новчана казна или затвор до једне године. Исто, учинилац ће се казнити 
за покушај другог облика овог кривичног дела, односно ако је ово дело 
учињено у намери да се оборено дрво прода, или ако је количина оборе-

10 Види: http://www.well.org.rs/index.php/eko-tuba-sudski-spor 02. 06. 2010. г.
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ног дрвета већа од пет кубних метара или ако је дело извршено у заш-
тићеној шуми, националном парку или другој шуми са посебном наме-
ном. За покушај овог облика шумске крађе учинилац ће се казнити нов-
чаном казном или затвором до три године (чл. 275. КЗ). Кривично дело 
шумске крађе представља једино кривично дело против животне средине 
за које је предвиђена кривична одговорност за покушај за сваки од обли-
ка овог кривичног дела.

Такође, ваља споменути још једну карактеристику кривичних дела 
против животне средине. За многа дела из ове групе, као што смо виде-
ли, Кривични законик изричито прописује могућност изрицања условне 
осуде. То су следећа кривична дела:

 – загађење животне средине (чл. 260. КЗ);
 – непредузимање мера заштите животне средине (чл. 261. КЗ);
 – противправна изградња и стављање у погон објеката и постројења  
која загађују животну средину (чл. 262. КЗ);

 – оштећење објеката и уређаја за заштиту животне средине (чл. 263. 
КЗ);

 – оштећење животне средине (чл. 264. КЗ);
 – уношење опасних материја у Србију и недозвољено прерађивање,  
одлагање и складиштење опасних материја (чл. 266. КЗ).

Исто, за кривична дела незаконитог лова и незаконитог риболова 
предвиђено је да се средства за извршење кривичног дела и предмет кри-
вичног дела одузимају (чл. 276. и 277. КЗ).11

 КРИВИЧНОПРАВНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА  
ЗА ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Као што смо већ напред навели, правна лица су до скоро била 
потпуно изузета из могућности да буду гоњена за кривична дела којима 
је проузроковано загађење животне средине. До усвајања и ступања на 
снагу Закона о одговорности правних лица за кривична дела био је при-
мењен принцип индивидуалне кривичне одговорности по коме је искљу-
чиво физичко лице могло да буде учинилац кривичног дела, по коме је 
искључиво физичко лице могло бити окривљени у кривичном поступку 
и по коме је само физичко лице могло одговарати по основу материјал-
них кривичноправних одредби. 

11 Loc. cit.
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Конституисањем одговорности правних лица за кривична дела зао-
биђен је још један традиционални принцип или начело кривичног права. 
Наравно реч је о принципу субјективне одговорности који је усмерен 
на психички однос учиниоца према извршеном кривичном делу. По том 
принципу за кривично дело може одговарати само лице које је то дело 
скривило или, другачије речено, ако постоји субјективан однос учиниоца 
и почињеног кривичног дела. Могућност кривичне одговорности прав-
них лица је одувек била предмет расправе. Тако се истичу речи чувеног 
теоретичара Савињија који је сматрао да сваки деликт претпоставља 
умишљај или нехат, тј. вољу или урачунљивост, а што се никако не може 
приписати правном лицу, као што се воља или урачунљивост не могу 
приписати ни недозрелим, ни неурачунљивим лицима. С друге стране, 
неки други теоретичари су тврдили да правна лица нису никаква фик-
ција него фактичка реалност, те да самим тим што врше одређене прав-
но релевантне радње практично им се признаје да имају своју вољу.12 
Најпростије гледано постоје два схватања о вољи правних лица. Прво 
схватање је да воља правних лица настаје из воље физичког лица које као 
орган или као овлашћено лице делује у име правног лица. Друго схва-
тање полази од тезе да воља правног лица није тек прости израз нити 
збир појединачних воља оних који руководе или су само чланови правног 
лица, већ да се воља формира као резултанта једног сложеног процеса 
узајамног утицања из чега се у крајњој линији формира воља колектива.13 
У нашем кривичном праву прихваћено је прво схватање те је предвиђено 
да се одговорност правног лица заснива на кривици одговорног лица.14 
Тако, одговорно лице извршењем кривичног дела заснива сопствену од-
говорност и одговорност правног лица у чије име је извршио кривично 
дело. На овај начин се извршењем кривичног дела заснива двострука 
кривична одговорност иако је само једно лице извршило кривично дело. 
Заснива се одговорност и одговорног лица и правног лица. Одговорност 
правног лица је изведена, односно деривативна. Она настаје као резул-
тат повреде одредби кривичног закона од стране одговорног лица у том 
правном лицу. Иако одговорност правног лица настаје као споредна, уз-
гредна, када се једном успостави постаје потпуно независна у односу на 
одговорност одговорног лица који је својим понашањем довео до њеног 
заснивања. Чл. 7. ст. 2. ЗОПКД законодавац је предвидео да правно лице 

12 Види: Ђорђевић, М.: Кривична одговорност правних лица, Београд, 1968,  
стр. 32–33.

13 Више о томе: Ћирић, Ј.: Објективна одговорност у кривичном праву, Београд, 
2008, стр. 182–190.

14 Чл. 7. ст. 1. ЗОПКД. 
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одговара за кривично дело одговорног лица и ако је кривични поступак 
против одговорног лица обустављен или оптужба одбијена.

ЗОПКД у чл. 2. предвиђа да правно лице може одговарати за сва 
кривична дела из посебног дела Кривичног законика и других закона, 
ако су испуњени услови за одговорност правног лица предвиђени овим 
законом. То је веома значајно и са становишта заштите животне средине. 
Значи да целокупни број инкриминисаних дела против животне средине 
може бити још снажније праћен и сузбијан кроз институт одговорности 
правних лица као најчешћег субјекта, односно кривца, за загађење жи-
вотне средине. Правно лице, дакле, одговара за сва кривична дела која 
су прописана у домаћем кривичном законодавству, па тако и за сва кри-
вична дела против животне средине уколико су испуњени услови пред-
виђени ЗОПКД. Првенствено, правно лице одговара за кривично дело 
које у оквиру својих послова, односно овлашћења, учини одговорно лице 
у намери да за правно лице оствари корист. Одговорност правног лица 
постоји и ако је због непостојања надзора или контроле од стране од-
говорног лица омогућено извршење кривичног дела у корист правног 
лица од стране физичког лица које делује под надзором и контролом од-
говорног лица (ЗОПКД чл. 6. ст. 1. и 2). Као што видимо, основни прин-
цип утврђивања одговорности правног лица је воља или намера да се за 
правно лице прибави каква корист. Ова два наведена става опредељују 
вољу законодавца да инкриминише и кривична дела чињења и кривич-
на дела нечињења. Нарочито су, са становишта кривичне одговорности 
загађивача, интересантна кривична дела нечињења. Узевши ове одредбе 
закона, правно лице мора да настоји да обезбеди сталну контролу над 
обављањем делокруга послова овлашћених лица или органа који су 
овлашћени да врше надзор и друге послове у циљу заштите животне 
средине. Јер, уколико таква контрола изостане, само невршење послова 
надзора из свог делокруга а који у себи садрже изрицање мера за заш-
титу животне средине само по себи представља ризик за успостављање 
кривичне одговорности правног лица. Наравно, за остварење таквог ри-
зика потребно је да се изврши кривично дело загађења животне средине 
од стране физичког лица које делује под надзором тог овлашћеног лица 
или органа, а у корист правног лица. Извршење кривичног дела у ко-
рист правног лица, када је реч о кривичним делима загађења животне 
средине, сматрамо да неће бити тешко доказати јер се животна среди-
на у највећем броју случаја загађује да би се избегли трошкови око из-
градње, инсталације, редовног одржавања и стављања у погон објеката 
и постројења чија је функција заштита животне средине од материја које 
настају у процесу производње или друге људске делатности. Највећи 



212

број загађивача, када говоримо о правним лицима, жели да минимизира 
трошкове усмерене искључиво на заштиту животне средине од њихове 
делатности. Тако, слободно можемо рећи да свако загађење животне сре-
дине од стране правног лица садржи обориву претпоставку да је учиње-
но у намери да се за правно лице оствари корист, односно у циљу да не 
дође до умањења имовине правног лица – загађивача.

За извршено кривично дело правном лицу се могу изрећи сле-
деће кривичне санкције: казна, условна осуда и мере безбедности. Што 
се тиче казне, она може бити новчана казна, у опсегу од сто хиљада до 
петсто милиона динара, и казна престанка правног лица (чл. 12, 13, 14. 
ЗОПКД). Посматрано са становишта заштите животне средине, и то на-
рочито из угла превенције загађења најзначајније санкције су, чини нам 
се, изрицање условне осуде и мере безбедности. Закон предвиђа да услов-
ном осудом суд правном лицу утврђује новчану казну до пет милиона ди-
нара и истовремено одређује да се она неће извршити ако осуђено прав-
но лице за време које одреди суд, а које не може бити краће од једне нити 
дуже од три године (време проверавања) не буде одговорно за ново кри-
вично дело. Такође, законодавац предвиђа да ће суд при одлучивању да 
ли ће изрећи условну осуду посебно узети у обзир степен одговорности 
правног лица за учињено кривично дело, мере које је правно лице преду-
зело у циљу спречавања и откривања кривичног дела и мере које је на-
кон учињеног кривичног дела предузело према одговорном лицу (чл. 20. 
ст. 2. и ст. 3. ЗОПКД). Треба указати на то да се казна од пет милиона ди-
нара може одредити правном лицу за почињено кривично дело за које је 
Кривичним закоником прописана казна затвора од пет година (чл. 14. ст. 3. 
тач. 3. ЗОПКД). Тако је законодавац оставио могућност судовима да за 
готово сва кривична дела загађења животне средине могу изрећи ус-
ловну осуду јер кривична дела загађења животне средине спадају у групу 
кривичних дела за које су предвиђене најблаже кривичне санкције.15 Та-
кође, значајно обележје института условне осуде правног лица је могућ-
ност одређивања заштитног надзора за одређено време у току времена 
проверавања (чл. 22. ЗОПКД). Истом одредбом законодавац је предвидео 
да заштитни надзор може обухватити једну или више следећих обавеза:

15 Једина кривична дела против животне средине за које је предвиђена казна затвора 
већа од 5 година су тешка дела против здравља људи и тешка дела против опште сигурно-
сти чл. 259. и чл. 288. КЗ. Сва остала кривична дела против животне средине предвиђају 
казну затвора до 5 година или блажу казну, с тим да је казна изнад 5 година затвора (нај-
чешће до 8 година затвора) предвиђена за квалификоване облике највећег броја ових кри-
вичних дела. Овај квалификовани облик кривичних дела је прописан Кривичним закони-
ком у чл. 260. ст. 3, чл. 262. ст. 2, чл. 263. ст. 5, чл. 266. ст. 3, чл. 278. ст. 3, чл. 287. ст. 2, ст. 
3. и ст. 4. и чл. 288. ст. 2. и ст. 4.
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 – организовање контроле у циљу спречавања даљег вршења кри-
вичних дела;

 – уздржавање од пословних активности, ако то може бити прилика 
или подстицај за поновно вршење кривичних дела;

 – отклањање или ублажавање штете причињене кривичним делом;
 – обављање рада у јавном интересу;
 – достављање периодичних извештаја о пословању органу надлеж-
ном за извршење заштитног надзора.

Као што видимо, све прописане обавезе које се могу одредити прав-
ном лицу коме је изречена условна осуда могу бити врло добар инстру-
мент саме контроле и превенције загађења или угрожавања животне 
средине на неки други начин. Обавезе омогућавају држави да се, кроз 
пословање органа надлежног за извршење заштитног надзора, активно 
укључи у праћење и контролисање извора загађења и евидентирање за-
гађивача. Законом, а ни ниједним другим прописом није учињено преци-
зирање органа који су надлежни за стручни надзор, нема прописа о њи-
ховим надлежностима, што доводи то тога да се институт условне осуде 
правног лица које је одговорно за кривично дело врло ретко, или скоро 
никада, користи у пракси наших судова.

Законодавац је у чл. 23. ЗОПКД предвидео да се правном лицу које 
је одговорно за кривично дело могу изрећи следеће мере безбедности:

 – забрана обављања одређених регистрованих делатности или 
послова

 – одузимање предмета
 – јавно објављивање пресуде.

У случају да постоји опасност да ће правно лице наставити са из-
вршењем кривичних дела, у нашем случају кривичних дела против жи-
вотне средине, суд му може одредити једну од мера безбедности и то 
забрану обављања одређених регистрованих делатности или послова 
или меру безбедности оличену у одузимању предмета. Такође, ове две 
мере безбедности се могу одредити да би се спречило даље загађивање 
или довођење у опасност животне средине а које није везано са даљим 
извршавањем кривичних дела правног лица. Јавно објављивање пресуде 
је институт који постоји да би се општа јавност обавестила о загађивачу 
и разлозима осуђења, као и да би се омогућило деловање друштвене осу-
де према учиниоцу кривичног дела, односно загађивачу.

Како је Закон о одговорности правних лица за кривична дела ре-
лативно нов закон то не можемо говорити о његовој широкој примени 
у пракси. Покретање кривичних поступака против правног лица као  
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окривљеног је и даље раритет на нашим просторима. Несумњиво је да се 
одредбе овог закона морају далеко више примењивати у циљу заштите 
животне средине. Тек са повећањем броја пресуда којима се осуђују 
правна лица за извршена кривична дела против животне средине може-
мо очекивати ефикаснију заштиту наше околине.

ЗАКЉУЧАК

Општом свешћу о угрожености животне средине треба развијати 
еколошку етику коју је позитивно право немоћно да оствари. Само ви-
сок степен разума као атрибут рационалне концепције природног права, 
може уливати наду за еколошку етику будућности која ће бити у стању 
да сачува вредности природе и преда их генерацијама које долазе.16

Не постоји ниједна вредност која има значај за људе и њихов опста-
нак као што је здрава и очувана животна средина. Само постојање прекр-
шајне и грађанскоправне одговорности за загађиваче је далеко од довољ-
ног за заштиту тако значајног добра. Нажалост, угрожавање, загађење и 
уништавање наше околине постаје све више људска свакодневница. На-
рочито са развојем производних погона и трке за заузимањем што по-
вољнијег места на тржишту. Многи привредни гиганти своју конкурент-
ску цену базирају на умањењу издатака за постројења и уређаје који слу-
же за заштиту животне средине и на које су обавезане законом и осталим 
прописима. 

Кривичноправна одговорност је неопходна у циљу заштите људи 
и њихове околине од њих самих, односно од немарних и неодговорних 
појединаца. Јер, само на начин када се пружа кривичноправна заштита 
животној средини као посебном ентитету могуће је истовремено пружи-
ти и кривичноправну заштиту основним људским правима. Право на жи-
вот, право на здраву животну средину, право на здравље не могу бити ни 
близу њиховом правом остварењу уколико се озбиљно не заштити наша 
животна средина.

Можемо бити задовољни важећим кривичним законодавством јер 
су код нас по први пут јасно одређена кривична дела којима се угрожа-
ва животна средина што показује озбиљност друштва у заштити при-
родних ресурса. Такође, значајно је што је по први пут животна средина 

16 Слободан Перовић: Природно право као мера светског поретка, уводна реч на 
Петнаестом сусрету правника Копаоничке школе природног права одржаном на Копаонику 
13–17. децембра 2002. године, објављено у целини у завршном документу Копаоник 13–17. 
децембар 2002, стр. 25.
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стављена у средиште саме кривичноправне регулативе. Поред тога што 
читава глава XXIV носи назив Кривична дела против животне средине, 
сама животна средина постаје самостални заштићени објекат у кривич-
ном праву. Животна средина више није препуштена сама себи. Постаје 
централно правно добро које се штити инкриминисањем радњи које су 
усмерене на њено нарушавање или угрожавање што доводи до засни-
вања животне средине као озбиљно заштићеног добра људи. Исто тако, 
несумњив позитиван допринос на очување животне средине је усвајање 
Закона о одговорности правних лица за кривична дела. Надамо се да ће 
овај рад довести до макар мало већег интересовања за кривичноправну 
регулативу у нашој земљи у области заштите животне средине, као и да 
ће довести до појачаног критичког осврта усмереног на наше материјал-
но кривично право у области загађења животне средине, а нарочито у 
погледу одредби које предвиђају кривичноправну одговорност правних 
лица. Исто тако, даљи рад на проблемима практичне примене у области 
кривичне одговорности за загађење би био изузетно користан.

 На здраву и очувану животну средину сви имају право и то се пра-
во људима несумњиво мора обезбедити, али људи имају и обавезу да жи-
вотну средину не нарушавају. Императив обавезе према животној среди-
ни мора бити много наглашенији да не би дошли у ситуацију да постави-
мо питање – да ли је право на здраву животну средину уопште оствариво 
или се ради само о лепој жељи човечанства.
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CRImINAL LIABILITy  
fOR ThE POLLuTION Of ThE ENvIRONmENT

Petar Rakočević

S u m m a r y

The environment is the biggest and most important good that man has and it is neces-
sary that it be strongly protected by law. Environmental protection through criminal law pro-
visions is the most important form of protection. Criminal responsibility of pollutants in the 
Republic of Serbia is mainly regulated by the Criminal Code and Law on corporate liability 
for criminal acts. The adoption of these two laws has made a change in the regulation of 
criminal responsibility for crimes against the environment. The environment has finally be-
come individually protected object of criminal law. The criminal legislation of Serbia exten-
sively regulates crimes against the environment and the whole system of crime is supported 
by the adoption of the institute of legal entities for criminal offenses. The current system of 
regulation is quite young and the effects of criminal law concerning the protection of the 
environment will be duly appreciated only after a certain lapse of time proves the efficiency 
of the system in practice.

Keywords: criminal responsibility of pollutants, pollution of environment, criminal re-
sponsibility of legal entities, environment


