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САЖЕТАК: За институт помиловања, као једну од опште-
познатих правних установа савременог законодавства, може се 
рећи да спада у групу оних појмова који имају изузетно богату 
и значајну традицију. Узимајући у обзир сам карактер ове уста-
нове, такође се јасно намеће закључак да се он у својој сушти-
ни не може везати ни за један правни систем посебно. Наиме, 
помиловање се и у функционалном, али и у историјском сми-
слу слободно може посматрати као појам универзалног карак-
тера. Због тога је за схватање саме суштине данашњег значења 
појма помиловања, изузетно важно истражити и основне аспек-
те његовог историјског развоја, и то у међународним оквирима. 
У том контексту ћемо у овом раду изложити историјски развој 
установе помиловања у римском праву, а након тога ћемо даље 
пратити генезу развоја помиловања у оним државама света које 
представљају карактеристичне примере значајне за разумевање 
теме коју овде обрађујемо. Истовремено ћемо схватити и колико 
је важно користити потенцијале помиловања на правилан и ефи-
касан начин, јер нас управо историја његове употребе упозорава 
и на опасности од злоупотребе заиста огромних могућности које 
помиловање реално има.

Кључне речи: Помиловање, историја, универзалност, тради-
ција, римско право, држава, кривично право, кривични законик, 
председник

* Рад је примљен: 16. 12. 2013. године.

*



232

МЕЂУНАРОДНИ АСПЕКТ  
ИСТОРИЈСКОГ РАЗВОЈА ПОМИЛОВАЊА У СВЕТУ

Увод

Установа помиловања као једна од карика у ланцу сачињеног од кла-
сичних института кривичног права уопште, свакако спада у ону групу пој-
мова који су на један уобичајен и непосредан начин често присутни и у 
свакодневној комуникацији међу људима. Помиловати неког значи нешто 
му опростити, што без икакве дилеме представља један од облика пози-
тивних догађања у широком спектру интерактивних односа који се свакод-
невно одвијају међу различитим субјектима. Када томе додамо и верски 
значај самог чина опраштања, јер се оно као такво налази на пиједесталу 
различитих религија као један од њених основних захтева, јасно уочавамо 
универзалност саме суштине помиловања и самим тим међународни ка-
рактер његовог егзистирања у различитим правним системима. 

Иначе, за институт помиловања, као једну од општепознатих прав-
них установа савременог законодавства, може се рећи да спада у групу 
оних појмова који имају изузетно богату традицију. Тако се захваљујући 
неким историјским изворима зна да његова примена досеже до далеко у 
прошлост, тачније речено, још до периода постојања старе античке др-
жаве када су се користила нека дејства којима помиловање располаже. У 
складу с тим можемо рећи да се још у чувеном Солоновом закону наводи 
могућност по којој су осуђеници обележени инфамијом могли бити реха-
билитовани и пре свог судовања. Као што се види, овде се помиње реч 
„рехабилитација”, али се на основу анализе ондашње њене примене, може 
рећи да се ту пре радило о помиловању и амнестији.1 Из тог најранијег пе-
риода почетака развоја помиловања се још може навести и извод из једног 
закона непознатог аутора, према коме су осуђеници могли бити ослобо-
ђени на исти начин као и у претходном случају, с тим што је услов био да 
то претходно одобри скупштина Атињана.2 У сваком случају можемо рећи 
да поред карактера функционалне универзалности, установа помиловања 
у историјском контексту има изузетно дугу традицију која се заснива на 
њеној примени у најразличитијим периодима и у најразличитијим врстама 
државних уређења. Због тога ћемо прво изложити историјски развој уста-
нове помиловања у римском праву, а након тога ћемо пратити генезу разво-
ја помиловања у оним државама света које представљају карактеристичне 
примере значајне за разумевање теме коју овде обрађујемо. 

1 Јаковљевић, Душан, Рехабилитација у кривичном праву, Београд, 1990, 7.
2 Ibid., 8.
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Помиловање у римском праву

Најчешће се настанак установе помиловања везује за римско право, 
што је по нашем мишљењу последица извесне конфузије у тумачењу ра-
злика између појмова рехабилитације и помиловања. У сваком случају, с 
обзиром да су у то време оба ова појма била у свом зачетку са још неи-
скристалисаном формом и дејствима, логична последица тога је одређена 
неодређеност њихових функција. Међутим, неспорно је да је римско право 
дало одређени допринос развоју установе помиловања, наравно узимајући 
у обзиром чињеницу да су институти кривичног права били у сенци ин-
ститута приватног права које су римљани максимално развили и који су по 
неким својим решењима и данас актуелни.

Оно што се може конкретније рећи у вези са овим питањем, јесте 
податак да се помиловање, са неким својим специфичностима, помињало 
већ у доба Римске републике. Постојала су два случаја која су омогућавала 
његову примену и то један који се односио на лица која су била прогнана 
(егзилирана) из заједнице и случај који се односио на лица осуђена на смрт 
која су на путу за извршење казне срели весталинку. Тада се таква једна 
установа, која је омогућавала ослобођење од ових, иначе врло сурових ка-
зни, звала restitutio damnatorum, а надлежност за њено давање је била у 
рукама посебне изборне комисије римских грађана, што је било у складу с 
тадашњим државним уређењем Рима.3

Касније, у доба Римске царевине, са променом државног уређења 
дошло је и до промена у функцијама које је до тада имало помиловање. 
Тада је цар имао неограничено овлашћење да користи дејства помилова-
ња (indulgentia, intercessio, venia), а такође су и проширене могућности у 
којима се ова установа користила.4 Очигледно да су овим путем тадашњи 
цареви доказивали своју моћ и то обично после победа у рату или поводом 
неких других радосних догађања (ob idem insignem).5

Поред ових случајева треба поменути и још једну установу која је ег-
зистирала и у доба Римске републике и Империје, а која се звала restitutio 
in integrum. Она је имала одређена дејства за која се може рећи да су била 
на граници између појмова рехабилитације и помиловања (о чему смо већ 
говорили), тако да је различити аутори због тога и третирају на различите 
начине. Restitutio in integrum је омогућавао лицима која су изгубила статус 
римских грађана (што је била изузетно тешка казна), да овим путем врате 

3 Живановић, Тома, Основи кривичног права, (друга књига), Београд, 1937, 409.
4 Ibid., 10.
5 Влада ФНРЈ, Објашњење уз нацрт Кривичног закона ФНРЈ, Београд, 1951, 158.
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своја права и достојанство. Додуше, треба рећи да је та примена била изу- 
зетно ретка и да су је добијали само заслужни грађани.6

Иначе, интересантан је из тог периода и догађај из Јеванђеља о по-
миловању Вараве, с обзиром да је јерусалимском народу било дато право 
да о Ускрсу, дакле једном годишње, моле за ослобађање одређеног броја 
осуђеника.7

Историјски развој помиловања у појединим државама света

Кад је у питању период средњег века, претходно треба нагласити да 
је због његовог дугог трајања и специфичности функционисања појединих 
држава тога доба, врло тешко дати карактеристике генерализујућег типа 
којима би се дефинисали било који правни институти, па самим тим и ин-
ститут помиловања. Имајући то у виду, можемо рећи да је почетком овог 
периода била присутна појава рецепције римског права, што је довело и до 
примене одређених облика помиловања из тог система у правним системи-
ма неких средњовековних држава. Ту се, међутим, сви ти облици прилаго-
ђавају новом друштвено-политичком амбијенту који се знатно разликовао 
од старовековног доба. Тако се тада помиловање развијало под сасвим дру-
гим околностима, што наравно доводи и до појаве одређених специфично-
сти које раније нису биле карактеристичне за ову установу.

За сам почетни период средњег века нема много података о примени 
помиловања у тадашњим државама. По неким изворима, у оквиру канон-
ског права које је доминирало у том периоду, за пријем у свештенички ред 
могао се користити систем укидања правних последица из римског царског 
периода.8 Међутим, треба обратити пажњу на питање односа рехабилита-
ције и помиловања с обзиром да се и у овом случају ова два појма у изве-
сној мери преклапају.

У средњем веку закони су били сматрани као општа правила обавезна 
за све, али се зато ипак признавало владаоцу, као носиоцу суверенитета, 
право да отклони примену конкретне правне норме према одређеном лицу 
кроз акт о помиловању.9

Према томе, може се рећи да су у контексту огромне власти коју су у 
то време поседовали краљеви, они имали и неограничену слободу распо-
лагања са свим могућностима које је тада пружала установа помиловања.

6 Душан Јаковљевић, op. cit., 10.
7 Радбрух, Густав, Филозофија права, Београд, 1980, 224.
8 Душан Јаковљевић, op. cit., 11.
9 Трифуновић, Миодраг, Уставно-правни и политички аспект института помило-

вања, Југословенска ревија за криминологију и кривично право, Београд 3, 4, 5/1945, 251.
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Краљеви су у то време користили могућност да на судове преносе 
привилегију доношења правде у конкретним ситуацијама, али су били 
овлашћени да право судова ограниче вршењем амнестије и помиловања.10

Интересантно је издвојити из тог периода једну специфичну примену 
установе помиловања која је егзистирала у Дубровачкој републици у ше-
снаестом веку. Ту се помиловање темељило на систему привилегија, тако 
да су носиоци тих погодности могли да неко лице које је починило злочин 
учине носиоцем помиловања. То право се могло преносити на друга лица 
пословима inter vivos и mortis causa, иако се то преношење сматрало немо-
ралним чином. Иначе, исправа која је била доказ за привилегију поседова-
ња права помиловања уносила се у нотарске књиге.11

Што се тиче развоја установе помиловања у даљем периоду, тј. на 
прелазу из феудализма у нови век и даље, чини се да је методолошки наји-
справније пратити га уз помоћ приказа тог истог развоја у оквиру поједи-
них држава које по свом значају то и заслужују.

НЕМАЧКА.– Немачка је земља са богатом правном традицијом која 
је у том погледу дуго служила као узор многим мање развијеним земља-
ма. Овде је помиловање у почетку било у надлежности судова да би ка-
сније, под утицајем римског права, та надлежност све више прелазила у 
руке немачког цара и покрајинских владалаца.12 С обзиром да је Немачка 
до уједињења била подељена на више покрајина, може се рећи да је сва-
ки од тих ентитета имао своје кривичне законе, а самим тим и аутономна 
решења за примену установе помиловања. Тако је и једна од немачких по-
крајина Баден имала свој Кривични законик из 1845. године, где је чл. 24. 
регулисала питање помиловања и његове примене.13 Баварска је, такође, 
имала свој Кривични закон из 1861. године, где је на свој начин регулисала 
примену установе помиловања. Међутим, ипак се може рећи да су у основи 
сва та решења била слична, као што је пример из пруског Кривичног зако-
ника, где је осуђеник у случају губитка грађанских права (осим оних стале-
шких), могао остварити рехабилитацију само путем помиловања.14

Јединствени немачки Кривични законик је донет 1870. године, а 1877. 
године и Закон о кривичном поступку, тако да је на тај начин дошло до 

10 Којадиновић, Слободан, Помиловање (општи семинар) – Библиотека Правног фа-
култета, Београд, 1.

11 Кестерчанек, Фрањо, Право помиловања и уступање тог права грађанима у Репу-
блици Дубровнику, Дубровник, 1978, 19.

12 Живановић, Тома, op. cit., 410.
13 Душан Јаковљевић, op. cit., 29.
14 Ibid., 30.
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унификације Немачког кривичног законодавства. Према овим законима сва 
питања која су била у вези са помиловањем прешла су у надлежност не-
мачког цара.

Интересантно је напоменути да се и поред разних критика на рачун 
установе помиловања које су долазиле од стране неких врло угледних не-
мачких теоретичара (Кант, Хегел итд.), помиловање у Немачкој одржало 
током читаве њене историје.

Иначе, што се тиче данашње позиције установе помиловања у немач-
ком законодавству, можемо рећи да се она не разликује много од начина 
на који се помиловање регулише у другим савременим законодавствима, 
јер се оно налази у надлежности извршне власти немачких државних ор-
гана. С обзиром на то да се Немачка састоји из више покрајина, самим 
тим у немачком законодавству постоји подељена надлежност за давање 
помиловања између савезне државе и покрајина. Тако се у чл. 452. Закона 
о кривичном поступку СР Немачке из 1987. године каже: „У кривичним 
предметима у којима је у првом степену судовање вршила савезна држа-
ва, право на давање помиловања припада савезној држави. У свим другим 
случајевима право помиловања припада државама чланицама савезне др-
жаве.”15 Као што се види, принцип за одређивање надлежности за давање 
помиловања заснива се на критеријумима подељене судске надлежности 
између савезне и држава чланица СР Немачке, што у крајњој линији пред-
ставља такође једно од уобичајених решења у државама федералног типа.

ФРАНЦУСКА.– Француска представља земљу за коју се може рећи да 
је њена државно-правна историја често била у великој мери путоказ за ра-
звој права у целом свету. Имајући то у виду можемо рећи да је помилова-
ње, поред амнестије, било присутно у старом француском праву, и то пре 
свега као право краљева, што је представљало атрибут њиховог суверени-
тета.16 Опште је познато да су краљеви тада дуго времена имали неограни-
чену власт, што је неминовно доводило до непрекидног гушења основних 
људских слобода и права грађана. Тако је деценијама гомилан јаз између 
неограничене монархове власти и осталог грађанства довео и до чувене 
Француске буржоаске револуције из 1789. године, која је довела до драма-
тичних промена у свим областима друштвеног живота тадашњег времена, 
па између осталог и у праву. Чини нам се да би се могло закључити да је 
један од узрока таквог незадовољства грађана било и неограничено злоу-
потребљавање установе помиловања од стране краљева, на шта су пре тога 

15 ЗКП СР Немачке, Центар маркетинг – Београд, 1997, 137.
16 Тома Живановић, op. cit., 410.
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стално упозоравали највећи мислиоци тога доба, који су сматрали да се 
том злоупотребом пре свега руше принципи праведности. Таква и слична 
схватања довела су до тога да је после Француске револуције дошло до 
укидања установе помиловања, што је и изричито наведено у чл. 7. Кри-
вичног законика из 1791. године.17

Међутим, убрзо се схватило да је погрешно олако одбацити један 
такав институт који је неопходан за нормално функционисање било ког 
озбиљнијег правног система, па је помиловање поново враћено на место 
које му и припада. Оно што је ипак измењено, јесте логична промена на-
длежности за доношење помиловања, тако да је тада уместо монарха ту 
улогу преузео први конзул као представник управне власти, да би од тада 
помиловање заувек остало и сматрано као акт управне власти.18

Интересантно је напоменути да је у време укидања помиловања амне-
стија наставила да егзистира, што је с обзиром на њихову блискост помало 
чудно. Једино рационално објашњење за такву ситацију било би повезано 
са самим карактером помиловања које је више везано за управну власт, тј. 
које је било директно подређено монарховим овлашћењима, за разлику од 
амнестије која је била више везана за представничке органе власти. Самим 
тим, у револуционарном заносу када је уништавано све што је и у најмањој 
мери било везано за краљевску апсолутну владавину, помиловање је било 
укинуто, да би у тренутку када је дошло до постреволуционарног отре-
жњења и смиривања психолошког набоја међу грађанством, оно једностав-
но било реактивирано.

Касније је у Француској долазило до даљег утемељења схватања да 
помиловање треба да буде у надлежности шефа извршне власти и да се 
даје декретом. То је било и озакоњено, тако што је ово правило нашло своје 
место у тадашњим правним актима Француске (у Закону из 1871. и Уставу 
из 1875. године). У складу са тим решењима треба посматрати и садашњу 
позицију установе помиловања у овој земљи, с обзиром да је надлежност 
за давање помиловања у домену председника Француске републике. Међу-
тим, поред тога пракса је установила још један институт који стоји негде 
између амнестије и помиловања и који се зове амнестирајуће помиловање 
– (la grace amnestiante). Према овом институту представничко тело даје 
амнестију, али препушта извршном органу да одреди лице које заслужује 
да буде амнестирано.19

17 Ibid., 410.
18 Ibid., 410.
19 Срзентић, Никола, Кривично право ФНРЈ – Oпшти део, Београд, 1953, 497.
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СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ.– Познато је да се амерички правни 
систем заснива на Уставу из 1787. године, који са уставним амандманима 
донетим након тога важи и данас. То практично значи да већина правних 
института у овој земљи нису подложни честим изменама као што је то слу-
чај у неким другим земљама које немају тако стабилне правне системе (што 
се нарочито односи на земље бившег источног блока). Иначе, САД се састо-
је од више држава које имају сопствене законе који се често у великој мери 
разликују од закона других држава чланица америчке федерације. Поред 
тога, важно је знати да у САД постоји председнички систем власти због чега 
су овлашћења председника САД изузетно велика, с тим што треба рећи да 
и овлашћења гувернера чланица САД нису занемарљива. У том контексту 
треба посматрати и институцију помиловања која у америчком праву зау-
зима значајну позицију, што доказује и чињеница по којој се она регулише, 
како у Уставу САД, тако и у уставима држава чланица САД.

Оно што је заједничко за све државе чланице ове федерације, а што 
је везано за установу помиловања, јесте чињеница подељене надлежности 
за давање помиловања између савезних органа и органа држава чланица 
америчке федерације. Таква подела надлежности је регулисана тако да је, 
у односу на кривична дела из савезног закона, право на давање помило-
вања у надлежности председника САД, док је за кривична дела из закона 
држава чланица надлежност у рукама гувернера сваке од њих. Тако се у 
Уставу САД у члану II, одељак II (1), наводи да председник САД има право 
да одлаже извршење казни и да даје помиловање за кривична дела против 
Сједињених Држава, осим у случају дисквалификације (impeachment) од 
стране Конгреса.20

С друге стране, свака од држава чланица САД у оквиру својих устава 
регулишу питање помиловања које је у надлежности гувернера ових држа-
ва. Тако нпр. држава Калифорнија у оквиру свог Устава у члану V, одељак 
8 (а), има решење по коме гувернер има право на помиловање, осим у слу-
чају дисквалификације (impeachment) од стране Конгреса те државе.21

Што се тиче дејстава установе помиловања у САД, може се рећи да се 
њиме могу вратити сва права која су изгубљена пресудом, или у неким зе-
мљама већина тих права. Тако се нпр. у неким државама не могу повратити 
привилегије гласања ако је пресуда била због кривичног дела кривоклетства 

20 Збирка новијих устава, Устав САД од 1787. године – Институт за упоредно право, 
Београд, 1966, 63.

21 Више о томе: The constitucion of the state of California, 1879.
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или због бешчасног злочина, док се у другим државама не дозвољава по-
новно вршење јавних функција или заузимање неког почасног места.22

Оно што је такође специфично у америчком праву, тачније речено 
у праву неких држава САД, јесте могућност гувернера да помилује неко 
лице и то као замену за пуштање на условну слободу.23 Иначе, помиловање 
ту има шире дејство од условне слободе, јер враћа и нека грађанска права 
која се условном осудом не могу повратити, тако да су осуђеници имали 
више интереса да добију помиловање него условну осуду.

У САД, институт помиловања има шире дејство него што је то случај 
у другим земљама. Разлог томе је што институт рехабилитације чини са-
држину помиловања, тако да се њиме фактички постижу дејства која се у 
другим земљама постижу установом рехабилитације.

Оно што је такође интересантно напоменути, јесте чињеница по којој 
се овлашћени органи САД за доношење одлуке о помиловању врло ретко 
одлучују за такву могућност, што потврђује чињеницу да је правни систем 
ове државе у вођењу своје криминалне политике још увек резервисан према 
широј употреби дејстава помиловања. Међутим, интересантан је податак 
по коме је бивши председник САД Бил Клинтон последњег дана обављања 
функције председника, доделио 141 помиловање, што свакако није у складу 
са рестриктивном политиком коришћења установе помиловања.24

Познато је да су у САД врло прагматични у коришћењу различитих 
ефеката које им могу пружити многи правни институти. Тако се често де-
шава да се гувернери многих америчких држава у току саме предизборне 
кампање користе дејствима помиловања, дајући га разним категоријама 
осуђеника и то у циљу добијања политичких поена, што представља нову 
димензију у приказивању значаја које помиловање може имати уопште. 
У том контексту бисмо могли поменути интересантан пример са почетка 
1996. године, који се догодио у држави Илиноис. Тамо је извесна Генвер 
Гарсија, која је била осуђена на смртну казну и која једноставно није же-
лела да користи право на тражење помиловања, ипак помилована и против 
своје воље. (Као што је познато, у нашем праву се у оваквим случајевима 
не узима у обзир мишљење осуђеника који не жели да поднесе молбу за 
помиловање, док се у праву неких држава САД, па и државе Илиноис о ко-
јој сада говоримо, уважава право осуђеника да не тражи помиловање). Гу-
вернер државе Илиноис је одлучио да ипак помилује поменуту осуђеницу 
и то тако што јој је заменио смртну казну казном доживотног затвора без 

22 Душан, Јаковљевић, op. cit., 156.
23 Ibid., 156.
24 Дневни лист Блиц, 16. 2. 2001.



240

права на жалбу. Интересантно је било и образложење његове одлуке, које 
је гласило: „Одговорност државе није да испуњава жеље осуђеника, већ да 
обезбеди правилно коришћење смртне казне.”25 Овај случај је индикативан 
и због тога што су се за решавање једног тако комплексног питања као 
што је примена смртне казне, користила дејства установе помиловања, што 
само потврђује тезу о њеном огромном значају у праву уопште.

У САД такође постоји и институт амнестије, за чије доношење је 
надлежан амерички Конгрес када су у питању кривична дела из савезног 
закона, као и Конгреси држава чланица америчке федерације, за дела пред-
виђена у њиховим кривичним законима.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА.– Кад се говори о развоју института помиловања 
у Русији, онда се претходно мора нешто рећи и о развоју помиловања у 
СССР-у, с обзиром на значајан период у коме се Русија налазила у овом 
државном савезу.

У том контексту можемо рећи да је институт помиловања имао врло 
важну улогу у правном систему СССР, а такође и неке специфичности у 
практичној примени у односу на позицију помиловања у другим земља-
ма света. Оно што никако не треба заборавити јесте чињеница да су се у 
СССР, за разлику од САД, одиграле бурне промене током XX века у погле-
ду државно-правног система. Познато је да је Русија пре стварања СССР 
била царевина, да би после Октобарске револуције она у оквиру СССР до-
била социјалистичко државно уређење. То је свакако морало утицати на 
целокупно законодавство, а самим тим и на кривично-правне установе као 
што је и помиловање. Међутим, иако се може рећи да установа помилова-
ња спада у групу оних института који су најосетљивији на промене таквог 
типа, индикативно је да се у свим тим превирањима никад нису потезала 
и питања оправданости постојања установе помиловања. За СССР је у по-
четку било карактеристично мешање установе амнестије и помиловања, 
што је иначе било присутно код већине источноевропских држава у том 
периоду. Са развојем правног система ове државе упоредо је текао и ра-
звој диференцијације ова два поменута института, што је уједно значило и 
даље усавршавање саме установе помиловања.

У периоду после другог светског рата, амнестија и помиловање су мо-
гли довести до ослобођења осуђеника који су били осуђени на дуже вре-
менске казне. Амнестија је била акт врховне власти којом се, потпуно или 
делимично, ослобађао од казне велики број лица која су се после тог чина 
сматрала неосуђиваним. С друге стране, помиловање је представљало ин-

25 Дневни лист Политика, 20. 1. 1996. година.
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ститут којим су се, такође, вршила потпуна или делимична ослобођења, 
али се то односило на поједина лица.26

Касније у Основама кривичног законодавства Савеза ССР и савезних 
република из 1958. године, постојао је тренд даљег проширивања поља 
дејстава помиловања, а такође и тенденција која је ишла у правцу дозвоља-
вања и другим органима да располажу могућностима које пружа ова уста-
нова. Тако се нпр. у чл. 46. истог закона каже да се ослобађање осуђеног 
од извршења казне, као и њено смањивање, може извршити и од стране 
суда, с тим што се сматрало да је ово право одвојено од амнестије и поми-
ловања. Слично томе, код питања евентуалног брисања осуде из казненог 
регистра постојала је могућност да се одређеној особи она брише и пре 
редовних рокова уколико се то лице примерено понашало и уколико су за 
то постојале препоруке од стране разних друштвених организација.

У периоду до распада СССР постојала је подељена надлежност за до-
ношење одлуке о помиловању између савезних и републичких органа. Тако 
је за кривична дела из савезног кривичног закона надлежност била у рука-
ма председништва Врховног совјета, а за кривична дела из републичких 
закона надлежност је припадала Врховним совјетима сваке републике. Као 
што је познато, у оквиру неких савезних република СССР постојале су и 
аутономне републике, које су такође имале право на давање помиловања, 
али тек уз претходно одобрење совјета матичних република.27

После распада СССР, Русија је још неко време задржала совјетски 
Устав из 1978. године, да би због друштвено-политичких промена у земљи, 
у децембру 1993. године, донела нови Устав Русије (званичан назив државе 
је Руска Федерација – Русија). Тај Устав није проузроковао значајније про-
мене у домену проблематике помиловања, јер је оно као што је уобичајено, 
у надлежности извршних органа власт, а по новом Уставу председника Ру-
сије, а амнестија у скупштинској надлежности, док је у скоро свим другим 
областима који су од значаја за развој руске државе дошло до значајних 
промена у односу на ранији период.28 Поред тога, важно је напоменути 
и постојање Комисије за помиловање која представља саветодавни орган 
председника Русије и чије одлуке имају карактер препоруке.

26 Совјетско кривично право, Београд, 1946, 86.
27 Таховић, Јанко, Закон о давању амнестије и помиловања, Архив за правне и дру-

штвене науке, Београд, 3, 4, 5/1945, 238.
28 Више о томе: Марковић, Ратко, Устав Русије, Анали Правног факултета у Београ-

ду,  Београд, 6/1993, 677.
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ШЕРИЈАТСКО ПРАВО.– Помиловање је установа која постоји и у неким 
правним системима који се разликују од система које смо до сада обрађи-
вали. Тако нпр. у земљама у којима влада шеријатско право, које је иначе 
једно од најспецифичнијих светских права уопште, установа помиловања 
такође постоји, али са неким карактеристичним обележјима. Овде је поми-
ловање такође у надлежности врховних извршних органа власти, али оно 
за разлику од других светских законодавстава, има једну значајну верску 
димензију. У складу с тим, помиловање се обично даје приликом важни-
јих верских празника, какав је нпр. био случај из 1996. године, када је на 
исламски верски празник рамазан у Саудијској Арабији овим путем осло-
бођено даљег издржавања казни шест хиљада затвореника.

По шеријатском праву је предвиђено да породица жртве кривичног 
дела убиства може тражити за убицу смртну казну или када је он већ осу-
ђен једноставно откупити његову казну тако што ће одредити новчани 
еквивалент за који се убици може доделити помиловање. То практично зна-
чи да осуђеник у оваквим случајевима више не зависи од државног апара-
та, већ од одлуке чланова жртвине породице који у замену за новац могу 
одредити на који ће се начин осуђеник помиловати, тј. да ли ће се потпуно 
или делимично ослободити, или ће му се казна заменити другом.

ЗАКЉУЧАК

Посматрајући општи историјски развој, као и досадашњу примену 
установе помиловања у свим развијенијим државно-правним системима у 
свету, чини се да је лако закључити колики је утицај ове установе на ра-
звој целокупног правног система, али и на систем сваке државе посебно. 
Потврда тога је и чињеница да помиловање данас углавном представља и 
уставни, али и кривично-правни институт, с обзиром да се најчешће регу-
лише, као ретко која правна установа, како у Уставу, тако и у кривичном 
закону (као нпр. институт лишења слободе, начело законитости итд.). Кад 
се поред тога узме у обзир и чињеница по којој дејство помиловања поне-
кад може бити јаче и од самог кривичног закона, овај утисак се још више 
појачава. Уосталом, из прегледа његовог историјског развоја, врло јасно се 
могу уочити и одређене могућности помиловања да индиректно утиче на 
сам развој друштвено-политичких односа у свету. Као илустрација свега 
што је речено у корист значаја установе помиловања може послужити и 
Кантова мисао, да је „помиловање најосетљивије од свих права, која при-
падају суверену”.29

29 Пихлер, Станко, Прилог расправи о помиловању, Правни живот, Београд, 6–7/1987, 690.
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Иначе, генерално посматрано, можемо са сигурношћу закључити да 
је установа помиловања у светским оквирима имала јасан континуитет 
свог развоја који (осим у кратком периоду после Француске буржоаске ре-
волуције), ниједног тренутка није доводио у питање потребу постојања ове 
установе. У том контексту треба рећи да је данас веома тешко наћи пример 
неке земље која није имала у оквиру свог правног система и установу по-
миловања. Иначе, неке од држава су ову установу уносиле у своје криви- 
чне законике, друге у кривични поступак, а треће у посебне законе.30

Поред тога, оно што се намеће као закључак приликом посматрања 
историјског развоја установе помиловања у различитим земљама света, је-
сте евидентна сличност у начину на који је помиловање регулисано у тим 
земљама. Тако се нпр. у једном периоду за већину „буржоаских” правних 
система може рећи да је право на давање помиловања припадало шефу др-
жаве, а с друге стране, право на амнестију председничким телима.31 Оне 
разлике које су биле присутне у овој области тицале су се, пре свега, ши-
рине дејстава помиловања, значаја које оно има за одређена законодавства, 
као и самог облика његове садржине.

Помиловање је кроз историју често мењало своју форму, али се сва-
како може закључити да је временом све јасније сазревала свест о њего-
вом везивању за врховне извршне органе власти чиме се и кристализовала 
основна разлика у односу на амнестију, која се природно позиционирала у 
оквирима надлежности законодавних органа власти. Самим тим се данас, 
без икакве дилеме, може закључити да помиловање представља једно од 
најважнијих права председника држава чак и оних земаља у коме они не-
мају велики значаја (као што је у државама у којима је на снази канцелар-
ски систем власти попут Немачке).

Историјски развој ове установе такође указује на још један веома ва-
жан аспект примене помиловања о коме треба водити рачуна, а који може 
бити присутан у сваком правном систему на свету. Наиме, због својих изу- 
зетно широких и интензивних потенцијала, који чак могу да, различитим 
видовима злоупотребе коришћења помиловања, угрозе и правну сигурност 
и најутемељенијег правног система у свету, веома је значајно да се оно ко-
ристи искључиво у духу и у складу са својом правном природом. Због тога 
су дејства помиловања одувек била под посебном пажњом јавности, али 
је и поред тога понекад долазило до очигледних облика његове погрешне 
употребе. То се посебно односи на потенцијале једног од облика помилова-
ња – аболицију, којом су овлашћени органи у позицији да ослободе даљег 

30 Влада ФНРЈ, op. cit., 158. 
31 Срзентић, op. cit., 490.



244

кривичног гоњења било ког појединца и пре него што се донесе правосна-
жна пресуда и то тако да се након тога ни на који начин овај поступак не 
може обновити.

У сваком случају, можемо рећи да нам међународни аспект историј-
ског развоја помиловања у свету потврђује тезу да нимало није случајно 
што установа помиловања и данас има тако стабилну позицију у свим 
правним системима модерних држава света и што без обзира на државно 
уређење тих земаља, ниједна од њих не спори неопходност постојања у 
својим законима дејстава која има помиловање.
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THE INTERNATIONAL ASPECT  
OF THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF PARDON
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S u m m a r y

The institute of pardon, as one of the well-known legal institutions of the modern 
legislature, may be considered to belong to the group of terms which have had an extremely 
rich tradition of implementation. The character of this institution is such that it clearly sug-
gests that it cannot be linked essentially to any individual legal system. Because of that 
fact, pardon is able to be viewed functionally and historically as an institution of universal 
character. For understanding the essence of the modern meaning of pardon, it is important 
to examine the basic aspects of its historical development in international settings. In this 
context, in this paper we will expose the historical development of pardon in the Roman 
law, and after that we will continue to follow the genesis of the development of pardon 
in some countries which represent typical examples relevant for understanding the issues 
that are the focus of this paper. At the same time we will realize the importance of using 
the potential of pardon on proper and efficient manner, because the history of using pardon 
warns us on the possibility of its abuse, which is a major threat to the future survival of this 
institution.

Keywords: pardon, history, universality, tradition, Roman law, state, criminal law, 
criminal code, president


