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ПО СТУ ПАК ЗА ИЗ РИ ЦА ЊЕ МЕ РА БЕЗ БЕД НО СТИ  
ОБА ВЕ ЗНОГ ПСИ ХИ ЈА ТРИЈ СКОГ ЛЕ ЧЕ ЊА  

И ЊЕ ГОВ ОД НОС ПРЕ МА ОП ШТЕМ И  
СКРА ЋЕ НОМ КРИ ВИЧ НОМ ПО СТУП КУ1

Сажетак:У фо ку су овог ра да је кри тич ки осврт на по је ди на за кон ска 
ре ше ња у ве зи са по кре та њем и за вр шет ком по ступ ка за из ри ца ње ме ра 
без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња. Пре и спи ту је се од нос из ме-
ђу тог по себ ног по ступ ка и оп штег и скра ће ног кри вич ног по ступ ка и кон-
ста ту је да ни је аде кват но ре ше но пи та ње њи хо ве тран сфор ма ци је. Кон ста-
ту је се да су глав ни раз ло зи про бле ма не а де кват на за кон ска тер ми но ло ги ја, 
но ви кон цепт осло ба ђа ју ће пре су де, као и по гре шан став о прав ној при ро ди 
по ступ ка за из ри ца ње ме ра без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра.

Кључнеречи:ме ре без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра, осло ба-
ђа ју ћа пре су да, по себ ни по ступ ци, осу ђе ни, тран сфор ма ци ја по ступ ка.

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

У на шем кри вич ном за ко но дав ству пред ви ђе не су две ме ре без бед но сти 
пси хи ја триј ског ка рак те ра: оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у 
здрав стве ној уста но ви и оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди (члан 
81 и 82 КЗ).2 Свр ха ових ме ра је пр вен стве но спе ци јал но пре вен тив на: от-
кла ња ње ста ња или усло ва ко ји мо гу би ти од ути ца ја да учи ни лац убу ду ће 
не вр ши кри вич на де ла.

1 Овај чла нак је ре зул тат ра да на про јек ту “Би о ме ди ци на, за шти та жи вот не сре ди не 
и пра во” бр. 179079, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.

2 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16.
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Ма те ри јал но прав ни усло ви за из ри ца ње ових ме ра про пи са ни су Кри-
вич ним за ко ни ком:

1) да је учи ње но кри вич но де ло, од но сно про тив прав но де ло пред ви ђе но 
у за ко ну као кри вич но де ло;

2) да је де ло учи ње но у ста њу бит но сма ње не ура чун љи во сти или не у-
ра чун љи во сти;

3) да по сто ји озбиљ на опа сност да учи ни лац учи ни те же кри вич но или 
про тив прав но де ло за ко ном од ре ђе но као кри вич но де ло (код ме ре оба ве зног 
пси хи ја триј ског ле че ња и чу ва ња у здрав стве ној уста но ви), од но сно да по-
сто ји озбиљ на опа сност да учи ни про тив прав но де ло ко је је у за ко ну пред-
ви ђе но као кри вич но де ло (код ме ре оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња на 
сло бо ди);

4) да је ра ди от кла ња ња те опа сно сти по треб но ње го во пси хи ја триј ско 
ле че ње у здрав стве ној уста но ви, од но сно да је до вољ но ње го во ле че ње на 
сло бо ди.

Ду шев на бо лест окри вље ног на сту пи ла по сле из вр ше ног кри вич ног де-
ла не ис кљу чу је кри ви цу учи ни о ца и не мо же би ти основ за из ри ца ње ових 
ме ра без бед но сти. Та чи ње ни ца ути че са мо на ток оп штег кри вич ног по ступ-
ка, уко ли ко окри вље ни због те бо ле сти не мо же да уче ству је у по ступ ку: 
ис тра га се пре ки да а глав ни пре трес од ла же или се до но си ре ше ње о од ба ци-
ва њу оп ту жбе. Ако уоп ште ни је учи ње но про тив прав но де ло за ко ном пред-
ви ђе но као кри вич но де ло, та ко ђе не ма ме ста из ри ца њу на ве де них ме ра без-
бед но сти, већ се мо же по кре ну ти по сту пак за др жа ва ња и сме шта ја у пси хи-
ја триј ску уста но ву ли ца са мен тал ним смет ња ма, без њи хо вог при стан ка.3

Спе ци фи чан ка рак тер на ве де них кри вич них санк ци ја зах те ва и не ке 
по себ но сти по ступ ка у ко ме се из ри чу. У гла ви XXI ЗКП ре гу ли сан је по-
сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња 
(члан 522 до 532 ЗКП).4 За ко но да вац ре гу ли ше по се бан по сту пак за из ри ца-
ње на ве де них ме ра без бед но сти, са мо за слу чај да је де ло учи ње но у ста њу 
не у ра чун љи во сти.5 Ако је кри вич но де ло учи ње но у ста њу бит но сма ње не 
ура чун љи во сти, ове ме ре се из ри чу пре су дом ко јом се оп ту же ни огла ша ва 
кри вим у оп штем или скра ће ном по ступ ку. Због то га ту ни је ни по треб на 
не ка по себ на про це сна ре гу ла ти ва. 

У фо ку су овог ра да је од нос по ступ ка за из ри ца ње ме ра без бед но сти 
оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња пре ма оп штем и скра ће ном кри вич ном 
по ступ ку, као и њи хо ве тран сфор ма ци је. При то ме ће мо се кри тич ки освр-

3 Члан 21 – 37 За ко на о за шти ти ли ца са мен тал ним смет ња ма (Слу жбе ни гла сник РС, 
бр. 45/13).

4 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13. 45/13. 55/14.
5 Ви ше о не у ра чун љи во сти вид. код Дра ги ше Дра ки ћа, “Ана ли за про пи са о не у ра чун љи-

во сти кроз суд ску прак су”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2003, 301-318.

Др Сне жа на С. Бр кић, По сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног... (стр. 477–490)
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ну ти на по је ди на за кон ска ре ше ња у ве зи са по кре та њем и за вр шет ком овог 
по себ ног по ступ ка. 

2. ГЛАВ НИ УЗРОК ПРО БЛЕ МА

2. 1. Не а де кват на за кон ска те р ми но ло ги ја

По че ће мо од но ве за кон ске те р ми но ло ги је упо тре бље не у ЗКП из 2011. 
го ди не. Oкривљени је ли це про тив ко га је по диг ну та оп ту жни ца ко ја још 
ни је по твр ђе на, или про тив ко га је под нет оп ту жни пред лог, при ват на ту жба 
или пред лог за из ри ца ње ме ре без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра а 
глав ни пре трес или ро чи ште за из ри ца ње кри вич не санк ци је још ни је од ре-
ђен, од но сно из раз ко ји слу жи као оп шти на зив за осум њи че ног, окри вље ног, 
оп ту же ног и осу ђе ног (члан 2, став 1, тач ка 2 ЗКП). Оп ту же ни је ли це про-
тив ко га је оп ту жни ца по твр ђе на и ли це за ко је је по во дом оп ту жног пред-
ло га, при ват не ту жбе или пред ло га за из ри ца ње ме ре без бед но сти оба ве зног 
пси хи ја триј ског ле че ња од ре ђен глав ни пре трес или ро чи ште за из ри ца ње 
кри вич не санк ци је у скра ће ном кри вич ном по ступ ку (члан 2, став 1, тач ка 
3 ЗКП). Ли це за ко је је прав но сна жном од лу ком су да утвр ђе но да је учи ни-
лац про тив прав ног де ла од ре ђе ног у за ко ну као кри вич но де ло (осим ако се 
на осно ву од ре да ба КЗ сма тра нео су ђи ва ним), на зи ва се осу ђе ним (члан 2, 
став 1, тач ка 4 ЗКП). Сма тра мо да је за ли це пре ма ко ме се во ди по се бан 
по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња 
не до пу сти ва упо тре ба исте тер ми но ло ги је као за ли це про тив ко га се во ди 
кри вич ни по сту пак. Ти ме се не у ра чун љи во ли це, ко ме се из вр ше но про тив-
прав но де ло не мо же при пи са ти у кри ви цу, нео прав да но ети ке ти ра. Тре ба 
на по ме ну ти и то да по сту пак за из ри ца ње на ве де них ме ра без бед но сти је сте 
по се бан по сту пак ко ји не ма ка рак тер пра вог кри вич ног по ступ ка. Осим то-
га, то ни је у скла ду са од ред ба ма и ин тен ци јом Кри вич ног за ко ни ка, ко ји 
пред ви ђа објек тив но-су бјек тив ни по јам кри вич ног де ла. Пре ма чла ну 14 КЗ, 
кри вич но де ло је оно де ло ко је је за ко ном пред ви ђе но као кри вич но де ло, 
ко је је про тив прав но и ко је је скри вље но. Не ма кри вич ног де ла уко ли ко је 
ис кљу че на про тив прав ност или кри ви ца, иа ко по сто је сва обе леж ја кри вич-
ног де ла од ре ђе на за ко ном. У чла ну 23 КЗ екс пли цит но је ре че но да ни је 
кри вич но де ло оно де ло ко је је учи ње но у ста њу не у ра чун љи во сти. Ако 
не ко де ло ни је кри вич но де ло, не ма мо пра во да ње го вог учи ни о ца на зи ва мо 
ни окри вље ним, ни оп ту же ним, а по го то во не осу ђе ним ли цем. Ап сурд но 
је да не у ра чун љи во ли це ко ме је из ре че на ме ра без бед но сти оба ве зног пси-
хи ја триј ског ле че ња бу де тре ти ра но као осу ђе но ли це а да при то ме сам 
Кри вич ни за ко ник ни у јед ној од ред би не спо ми ње мо гућ ност ње го ве за кон ске 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2018
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ре ха би ли та ци је. Та ква ре ха би ли та ци ја је омо гу ће на за учи ни о це „пра вих“ 
кри вич них де ла, осло бо ђе не од ка зне или осу ђе не на лак ше кри вич не санк-
ци је (члан 98 КЗ). Ре кли би смо да је упо тре ба не а де кват не прав не тер ми но-
ло ги је по сле ди ца не по зна ва ња оно га на шта се за кон од но си и ци ље ва ко ји 
би се тре ба ли оства ри ти ње го вим до но ше њем.6 

Сле де ћи тер ми но ло шки про ма шај за ко но дав ца огле да се у од ред би чла-
на 2, ста ва 1, тач ке 10 ЗКП из 2011. го ди не, по ко јој се пред лог за из ри ца ње 
ме ре без бед но сти сма тра оп ту жбом, ко ја слу жи као оп шти на зив за акт ту-
жи о ца у ко ме су на ве де на обе леж ја кри вич ног де ла или про тив прав ног де ла 
од ре ђе ног у за ко ну као кри вич но де ло. Као што не у ра чун љи во ли це не за-
слу жу је на зив осу ђе ног ли ца, та ко ни пред лог за из ри ца ње ме ре без бед но сти 
пси хи ја триј ског ле че ња не за слу жу је на зив оп ту жног ак та. Оп ту жни акт је 
акт овла шће ног ту жи о ца са чи њен у за кон ској фор ми, ко јим се од над ле жног 
су да тра жи да се про тив од ре ђе ног ли ца од ре ди глав ни пре трес и да му се 
су ди.7 Да кле, циљ оп ту жног ак та је да пре ко ње га до ђе до тран сфор ма ци-
је прет ход ног у глав ни ста ди јум по ступ ка, од но сно да се окри вље ни из ве де 
пред су де ћи суд. Циљ тог су ђе ња је да се утвр ди (не)осно ва ност кри вич но-
прав ног зах те ва др жа ве и да се окри вље ни „при ве де прав ди“, уко ли ко за то 
по сто је усло ви. Ов де то ни је слу чај. Ако има из гле да за из ри ца ње ме ра без-
бед но сти пси хи ја триј ског ле че ња, ми уна пред зна мо да не оче ку је мо да се 
не у ра чун љи вом ли цу „пре су ди“ јер ни је крив и ни је учи нио кри вич но де ло, 
а ако је то та ко, он да га не тре ба ни „оп ту жи ва ти“, већ са мо пред ла га ти из-
ри ца ње ме ре без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра. Да кле, пред лог за из-
ри ца ње ме ре без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра не ма ка рак тер оп ту жног 
ак та, јер из о ста је зах тев да се окри вље ни огла си кри вим и осу ди по за ко ну.8 

2.2. Но ви кон цепт осло ба ђа ју ће пре су де

Јед на од но ви на ко ју до но си ЗКП из 2011. го ди не ве за на је за но ви кон-
цепт осло ба ђа ју ће пре су де. Она се ви ше не до но си увек ка да де ло ко је је 
пред мет оп ту жбе ни је кри вич но де ло, као што је то би ло пре ма ЗКП из 2001. 
го ди не (члан 355, тач ка 1 ЗКП). Са да се као до дат ни услов тра жи да не ма 
усло ва за при ме ну ме ре без бед но сти (члан 423, тач ка 1 ЗКП). Ова кав став 
је не при хва тљив, а по сле ди ца је го ре на ве де не не а де кват не за кон ске тер ми-
но ло ги је. Ако има из гле да за при ме ну ме ре без бед но сти, та да не ће до ћи до 
из ри ца ња осло ба ђа ју ће пре су де, јер је за ко но да вац на ста но ви шту да на кон 

6 Вид. Дра ги ша Дра кић, “О сти лу је зи ка за ко на”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду 1/2012, 378.

7 Сне жа на Бр кић, Кри вич но про це сно пра во II, Но ви Сад 2016, 94.
8 Иван Илић, „Мар ги на ли је уз по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти пси хи ја триј-

ског ле че ња“, Збор ник ра до ва сту де на та док тор ских сту ди ја пра ва, Ниш 2014, 21.

Др Сне жа на С. Бр кић, По сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног... (стр. 477–490)
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до но ше ња осло ба ђа ју ће пре су де ви ше не ма мо гућ но сти за под но ше ње пред-
ло га за из ри ца ње ме ре без бед но сти, по што је суд ве зан прав но сна жном 
пре су дом и не мо же два пу та во ди ти кри вич ни по сту пак про тив истог ли ца 
за исто де ло.9 На су прот то ме, сма тра мо да не у ра чун љи во ли це не мо же да 
сно си кон се квен це сво јих по сту па ка ко ји му се не мо гу при пи са ти у кри ви цу, 
и сто га за слу жу је да се у та квим слу ча је ви ма до не се осло ба ђа ју ћа пре су да. 
При го вор ве зан за на че ло ne bis in idem би се ла ко из бе гао ако би смо се вра-
ти ли на ра ни је ре ше ње, по ко ме ли це ко ме је из ре че на ме ра без бед но сти 
не ма ста тус осу ђе ног ли ца. До тог ре ше ња мо же мо до ћи са мо ако схва ти мо 
да је по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра 
не што са свим дру го од пра вог кри вич ног по ступ ка. 

2.3. По гре шно схва та ње прав не при ро де по ступ ка за из ри ца ње  
ме ра без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња

Сви на ши до са да шњи про це сни за ко ни ко ји су пред ви ђа ли овај по сту пак 
сме шта ли су га у по себ не вр сте по сту па ка. Та ко га ЗКП из 1948. го ди не ре гу-
ли ше као по сту пак за при ме ну здрав стве но-за штит них ме ра и за јед но са по-
ступ ком про тив ма ло лет ни ка сме шта у на ро чи те вр сте по сту па ка у гла ви 
XXI II.10 ЗКП из 1953. го ди не пред ви ђа га као по сту пак за при ме ну ме ра без-
бед но сти и сме шта у део тре ћи, у ко ме се ви ше не на ла зи по сту пак пре ма 
ма ло лет ни ци ма.11 Исто је учи ње но и у ЗКП из 1976.12 и 2001. го ди не,13 ко ји 
одво је но од то га ре гу ли шу скра ће ни и ма ло лет нич ки по сту пак. У ЗКП из 2011. 
го ди не, та ко ђе се на ла зи у тре ћем де лу за ко на ко ји но си на зив По себ ни по-
ступ ци, али овог пу та у истом де лу за ко на про пи сан је и скра ће ни по сту пак. 
Да кле, за ко но да вац је осе тио по тре бу да из ра зи не ку по себ ност овог по ступ-
ка, али ни је до кра ја ис тра ја вао у то ме да ли је та по себ ност истог или слич ног 
ка рак те ра као и не спор не вр сте по себ них кри вич них по сту па ка, као што су 
ма ло лет нич ки или скра ће ни кри вич ни по сту пак. Дру гим ре чи ма, оста ло је 
отво ре но пи та ње да ли тај по сту пак има или не ма кри вич но прав ну при ро ду 
и у ка квом је од но су пре ма оп штем кри вич ном по ступ ку.

У уџ бе нич кој ли те ра ту ри о то ме по сто је раз ли чи ти ста во ви. Ти хо мир 
Ва си ље вић овај по сту пак об ра ђу је ме ђу по себ ним по ступ ци ма ко ји ре гу ли шу 

9 Та ко, Го ран П. Илић и дру ги, Ко мен тар За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, Бе о град 
2012, 1009.

10 Слу жбе ни лист ФНРЈ, 97/48.
11 Слу жбе ни лист ФНРЈ“, бр. 40/53, 52/59, 5/60, 30/62 и Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 

12/65, 23/67, 50/67, 54/70, 6/73.
12 Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 26/86, 74/87, 57/89, 3/90 и Слу жбе ни 

лист СРЈ, бр. 27/92, 24/94, 13/01.
13 Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 70/01, 68/02 и Слу жбе ни гла сник РС, бр.58/04, 85/05, 115/05, 

49/07, 122/08, 20/09, 72/2009, 76/10..
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ре ша ва ње по себ них и до пун ских про це сних пред ме та, по сле за вр ше ног по-
сту па ња по глав ном про це сном пред ме ту или у то ку тог по сту па ња. Ка ко 
пре и не за ви сно од то га об ра ђу је ма ло лет нич ки и скра ће ни по сту пак, очи-
глед но је да по сту пак из ри ца ња ме ра без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског 
ле че ња не сма тра кри вич ним по ступ ком.14 Дра го љуб В. Ди ми три је вић га 
об ра ђу је ме ђу по себ ним по ступ ци ма, где спа да ју и скра ће ни и ма ло лет нич-
ки по сту пак.15 За гор ка Си мић-Је кић свр ста ва овај по сту пак ме ђу осо бе не 
кри вич не по ступ ке.16 Мом чи ло Гру бач га свр ста ва у по себ не не кри вич не 
по ступ ке, јер се у ње му не ре ша ва ју пи та ња ко ја се од но се на кри вич но де-
ло, иа ко му је прав на при ро да пред ме та кри вич ног ка рак те ра.17 Стан ко 
Бе ја то вић об ра ђу је по себ не кри вич не по ступ ке и по моћ не кри вич не по ступ-
ке, али ниг де не об ра ђу је по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног 
пси хи ја триј ског ле че ња. Ово је мо жда ње гов про пуст, а мо жда је и ре зул тат 
ста ва да то ни је по се бан по сту пак, већ са мо на ста вак оп штег кри вич ног 
по ступ ка.18 Во ји слав Ђур ђић га об ра ђу је ме ђу по себ ним кри вич ним по-
ступ ци ма, ис ти чу ћи да по ред оста лих ње го вих осо бе но сти, он има из ра же-
не струк ту рал не про ме не ко је се огле да ју у из о стан ку чи та вог прет ход ног 
ста ди ју ма.19 Ђор ђе Ла зин, Ми лан Шку лић и Са ша Кне же вић га та ко ђе 
по ми њу ме ђу по себ ним кри вич ним по ступ ци ма.20 Ми о драг и Вла ди мир 
Си мо вић га при ка зу ју као по се бан не кри вич ни по сту пак.21

На овом ме сту по ку ша ће мо да бли же од ре ди мо прав ну при ро ду овог 
по ступ ка. По ћи ће мо од прав не де фи ни ци је кри вич ног по ступ ка. Кри вич ни 
по сту пак је прав ни од нос ко ји на ста је из ме ђу основ них про це сних су бје ка та 
(су да и стра на ка), по во дом зах те ва за рас пра вља ње кри вич но прав не ства ри, 
ко ји прет по ста вља од ре ђе ни сте пен сум ње да је учи ње но кри вич но де ло као 
услов за сни ва ња кон крет ног од но са, са сто ји се у вр ше њу њи хо вих пра ва и 
оба ве за (про це сних функ ци ја), с ци љем пра вил не при ме не кри вич ног ма те-
ри јал ног пра ва, а у крај њој ли ни ји ра ди за шти те дру штва од кри ми на ли те та.22 
Из овог пој ма кри вич ног по ступ ка из во ди мо пет основ них про це сних еле-

14 Ti ho mir Va si lje vić, Si stem kri vič nog pro ce snog pra va SFRJ, Be o grad 1981, 723.
15 Dra go ljub V. Di mi tri je vić, Kri vič no pro ce sno pra vo, Be o grad 1982, 332.
16 Za gor ka Si mić-Je kić, Kri vič no pro ce sno pra vo SFRJ, Be o grad, 1983, 378.
17 Mom či lo Gru bač, Kri vič no pro ce sno pra vo, Be o grad 2011, 527.
18 Стан ко Бе ја то вић, Кри вич но про це сно пра во, Бе о град 2016, 511, 557.
19 Во јил сав Ђур ђић, Кри вич но про це сно пра во – по себ ни део, Ниш 2017, 295.
20 Ђор ђе Ла зин, По себ ни и по моћ ни кри вич ни по ступ ци, Бе о град 1995, 119; Ми лан 

Шку лић, Кри вич но про це сно пра во, Бе о град 2014, 456; Ми лан Шку лић, Та тја на Бу гар ски, 
Кри вич но про це сно пра во, Но ви Сад 2015, 550; Са ша Кне же вић, Кри вич но про це сно пра во 
– оп шти део, Ниш 2015, 27.

21 Mi o drag N. Si mo vić, Vla di mir M. Si mo vić, Kri vič no pro ce sno pra vo II (Kri vič no pro ce-
sno pra vo – po seb ni dio), Is toč no Sa ra je vo 2011, 339.

22 Сне жа на Бр кић, Кри вич но про це сно пра во I, Но ви Сад 2014, 42.
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ме на та: про це сне функ ци је, про це сне су бјек те, обје кат про це са, усло ве и 
ци ље ве про це са. 

По се бан по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног пси хи ја-
триј ског ле че ња раз ли ку је се од пра вог кри вич ног по ступ ка по објек ту по-
ступ ка, усло ви ма за ње го во по кре та ње, про це сним функ ци ја ма и про це сним 
су бјек ти ма. 

У пра вом кри вич ном по ступ ку рас пра вља се кри вич но прав на ствар. 
Да кле, пред мет тих по сту па ка је кри вич но де ло, схва ће но у објек тив но-су-
бјек тив ном сми слу. Пред мет по себ ног по ступ ка за из ри ца ње ме ра без бед-
но сти је сте про тив прав но де ло за ко ном од ре ђе но као кри вич но де ло. По сту-
пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња во ди 
се он да ка да се у оп штем или скра ће ном кри вич ном по ступ ку по ја ви сум ња 
у ура чун љи вост окри вље ног и ка да по сто је из гле ди за из ри ца ње ових ме ра 
без бед но сти. Да кле, услов за по кре та ње по ступ ка за из ри ца ње ме ра без бед-
но сти ни су осно ви сум ње да је учи ње но кри вич но де ло, већ на про тив, сум ња 
да кри вич но де ло не по сто ји, због окол но сти ко ја ис кљу чу је кри ви цу. Сле де-
ћи еле мент по ко ме се по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти пси хи ја триј ског 
ка рак те ра раз ли ку је од пра вог кри вич ног по ступ ка је су про це сне функ ци је. 
Не би смо се мо гли сло жи ти са ти ме да под но ше ње пред ло га за из ри ца ње ових 
ме ра без бед но сти тре ба тре ти ра ти као оп ту жни акт, ко ји је из раз функ ци је 
кри вич ног го ње ња. Та ко ђе, не у ра чун љи во ли це не би тре ба ло на зи ва ти окри-
вље ним, а на ро чи то не осу ђе ним. Због све га на ве де ног тај по сту пак ни је прост 
на ста вак кри вич ног по ступ ка, јер не ма исту прав ну при ро ду.

Осим то га, по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти пси хи ја триј ског 
ка рак те ра раз ли ку је се од оп штег кри вич ног по ступ ка по спе ци фич ном 
осно ву и спе ци фич ној про це сној струк ту ри. Спе ци фи чан основ је ов де по-
себ ност кри вич не санк ци је: ме ре без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског 
ле че ња ко ја се из ри че не у ра чун љи вом учи ни о цу де ла. Има ми шље ња да та 
ме ра не ма кри вич но прав ни већ ме ди цин ски ка рак тер, иа ко спа да у кри вич-
не санк ци је и из ри че је кри вич ни суд.23 Спе ци фич ну струк ту ру по ступ ка 
ка рак те ри ше из о ста нак прет ход ног ста ди ју ма по ступ ка: из о ста нак фа зе 
ис тра ге, ста вља ња под оп ту жбу и суд ске кон тро ле оп ту жбе. Упра во због 
то га што пред лог за из ри ца ње ме ре без бед но сти по сво јој при ро ди ни је оп-
ту жни акт, из о ста ла је и ње го ва суд ска кон тро ла. Уме сто то га во ди се по се-
бан суд ски по сту пак у ко ме ће се утвр ди ти по сто ја ње усло ва за из ри ца ње 
та кве ме ре.

Наш за ко но да вац ни је на овом ста но ви шту, јер очи глед но овај по сту пак 
тре ти ра као и сва ки дру ги кри вич ни по сту пак и оту да не ка не при хва тљи ва 

23 Ви де ти Ђор ђи Мар ја но вић, „О су шти ни ме ра без бед но сти у ју го сло вен ском кри-
вич ном пра ву“, Ана ли Прав ног фа кул те та 6/1987, 690.
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ре ше ња ве за на за тран сфор ма ци ју јед ног по ступ ка у дру ги. Због то га би се 
мо ра ле про ме ни ти не ке ва же ће од ред бе ЗКП ко је ни су на ли ни ји по ступ ка 
за из ри ца ње ме ра без бед но сти не у ра чун љи вим ли ци ма као јед ног дру га чи-
јег по ступ ка, по ступ ка sui ge ne ris.

3. КРИ ТИЧ КИ ОСВРТ НА ПО ЈЕ ДИ НА ЗА КОН СКА РЕ ШЕ ЊА  
У ВЕ ЗИ СА ПО КРЕ ТА ЊЕМ И ЗА ВР ШЕТ КОМ ПО СТУП КА  

ЗА ИЗ РИ ЦА ЊЕ МЕ РА БЕЗ БЕД НО СТИ ОБА ВЕ ЗНОГ  
ПСИ ХИ ЈА ТРИЈ СКОГ ЛЕ ЧЕ ЊА

Овај по сту пак не ма са мо стал ни ка рак тер, јер се на до ве зу је на од ре ђе ну 
фа зу оп штег или скра ће ног кри вич ног по ступ ка у ко јој је утвр ђе но да де ло 
ко је је пред мет оп ту жбе ни је кри вич но де ло, али има усло ва за при ме ну 
ме ре без бед но сти. То про из ла зи из не ко ли ко раз ли чи тих за кон ских од ре да-
ба ве за них за по је ди не фа зе кри вич ног по ступ ка. То се мо же де си ти у сле-
де ћим слу ча је ви ма: 1) у фа зи ис тра ге (члан 308, став 1, тач ка 1 ЗКП);  
2) у фа зи ис пи ти ва ња оп ту жни це (члан 338, став 1, тач ка 1 ЗКП); 3) при ли-
ком ис пи ти ва ња оп ту жног ак та у скра ће ном по ступ ку (члан 503, став 1 ЗКП); 
4) на глав ном пре тре су кад јав ни ту жи лац из ме ни по диг ну ту оп ту жбу у 
пред лог за из ри ца ње ме ре без бед но сти (члан 522, став 2 ЗКП). Пред лог за 
из ри ца ње ме ре без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња мо же под не-
ти са мо јав ни ту жи лац. Оште ће ни као ту жи лац и при ват ни ту жи лац ни су 
овла шће ни да под но се та кав пред лог.24 

Ако се у на ве де ним фа за ма по ступ ка утвр ди да де ло ко је је пред мет 
оп ту жбе ни је кри вич но де ло, а не ма усло ва за при ме ну ме ре без бед но сти, у 
пр вом слу ча ју јав ни ту жи лац ће об у ста ви ти ис тра гу; у дру гом слу ча ју ван-
пре тре сно ве ће ће до не ти ре ше ње о то ме да не ма ме ста оп ту жби и да се 
по сту пак об у ста вља; у тре ћем слу ча ју су ди ја по је ди нац ће до не ти ре ше ње 
о од би ја њу оп ту жног ак та, а на глав ном пре тре су су де ћи суд ће из ре ћи осло-
ба ђа ју ћу пре су ду. При то ме ни су до бро пре ци зи ра не од ред бе чла на 308, став 
1, тач ка 1 и чла на 338, став 1, тач ка 1 ЗКП. У пр вој на ве де ној од ред би ка же 
се да ће јав ни ту жи лац об у ста ви ти ис тра гу ако де ло ко је је пред мет оп ту жбе 
ни је кри вич но де ло, а не ма усло ва за при ме ну ме ре без бед но сти. Пр ва не-
пре ци зност од но си се на оп шту фо р му ла ци ју „ме ре без бед но сти“, иа ко ов де 
до ла зе у об зир са мо ме ре без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња. 
Дру га не ло гич ност је у то ме што ис па да да ће сам јав ни ту жи лац и то у 

24 ВСС, Кж1. бр. 2398/08 од 10.11.2008., на ве де но пре ма Г. П. Илић и дру ги, 1009; od-
go vo ri Kri vič nog ode lje nja Vr hov nog ka sa ci o nog su da na spor na prav na pi ta nja ni že ste pe nih su-
do va sa sed ni ce od 14.11.2014.
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то ку ис тра ге мо ћи да утвр ди да ли има или не ма усло ва за при ме ну ме ра 
без бед но сти, иа ко зна мо да је за та ква утвр ђе ња ре зер ви сан упра во овај по-
се бан по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра. 
Слич на гре шка је и у чла ну 338, став 1, тач ка 1 ЗКП. Осим то га, ов де се ко-
ри сти по јам „при ме на“ уме сто „из ри ца ње“ ме ра без бед но сти. Основ ни пред-
у слов при ме не ме ре без бед но сти је сте ње но прет ход но из ри ца ње, а ов де је 
реч о ње ном из ри ца њу а не о при ме ни. Ло гич ни је би би ло да у овим од ред-
ба ма сто ји да ће се по сту пак об у ста ви ти ако де ло ко је је пред мет оп ту жбе 
ни је кри вич но де ло због не у ра чун љи во сти учи ни о ца а не ма из гле да за из-
ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња.

Ме ђу тим, ако има усло ва за при ме ну ме ра без бед но сти, не ће се до но-
си ти по ме ну те од лу ке. Уме сто то га, јав ни ту жи лац ће под не ти су ду пред лог 
да окри вље ном из рек не ме ру без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња 
и чу ва ња у здрав стве ној уста но ви, од но сно пред лог за оба ве зно пси хи ја триј-
ско ле че ње на сло бо ди, ако за из ри ца ње та кве ме ре по сто је усло ви пред ви-
ђе ни Кри вич ним за ко ни ком (члан 522, став 1 ЗКП). При то ме се ниг де не 
ка же ка ква је суд би на пр во бит ног оп штег или скра ће ног кри вич ног по ступ-
ка. Јед но од ре ше ња мо гло би би ти и на сту па ње ми ро ва ња кри вич ног по-
ступ ка, док се не за вр ши по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног 
пси хи ја триј ског ле че ња. Та да би се де фи ни тив но ре ши ла и суд би на по кре-
ну тог кри вич ног по ступ ка, ко ји би се об у ста вио у слу ча ју из ри ца ња ме ре 
без бед но сти, од но сно ко ји би се на ста вио у слу ча ју об у ста ве по ступ ка за 
из ри ца ње ме ре без бед но сти.

Пи та ње је да ли ће јав ни ту жи лац мо ћи ди рект но да под не се пред лог 
за из ри ца ње ових ме ра, ако ни је ни до шло до по кре та ња кри вич ног по ступ-
ка. Пре ма јед ном ста но ви шту, он мо же под не ти тај пред лог већ при ли ком 
од лу чи ва ња о кри вич ној при ја ви.25 Ми сма тра мо да то ни је мо гу ће због 
ва же ћег ме ха ни зма при по кре та њу фа зе ис тра ге. Јав ни ту жи лац је ду жан да 
на ред бу о спро во ђе њу ис тра ге до не се пре или не по сред но по сле пр ве до ка-
зне рад ње ко ју су пред у зе ли јав ни ту жи лац или по ли ци ја у пред ис тра жном 
по ступ ку, а нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на ка да је јав ни ту жи лац оба-
ве штен о пр вој до ка зној рад њи ко ју је по ли ци ја пред у зе ла (члан 296, став 2 
ЗКП). Ако се по ја ви сум ња у ура чун љи вост осум њи че ног у то ку пред ис тра-
жног по ступ ка, јав ни ту жи лац мо ра на ред бом по кре ну ти ис тра гу, да би 
по сле отва ра ња ис тра ге и оба ра ња прет по став ке ура чун љи во сти мо гао под-
не ти пред лог за из ри ца ње ове ме ре без бед но сти. На та квом ста но ви шту је 
би ла на ша суд ска прак са и у вре ме ва же ња суд ског мо де ла ис тра ге.26

25 Та ко Ђ. Ла зин, 127.
26 ВСХ, IV Kж 124/90 од 27.9.1990, на ве де но пре ма Ти хо мир Ва си ље вић, Мом чи ло 

Гру бач, Ко мен тар За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, Бе о град 2010, 997.



По сто ји и јед на спе ци фич на си ту а ци ја на глав ном пре тре су, где јав ни 
ту жи лац мо же да из ме ни по диг ну ту оп ту жни цу од но сно оп ту жни пред лог 
у пред лог за из ри ца ње ме ре без бед но сти (члан 522, став 2 ЗКП). Ако има 
из гле да за при ме ну ме ре без бед но сти, та да не ће до ћи до из ри ца ња осло ба-
ђа ју ће пре су де и обр ну то, ако јав ни ту жи лац ни је пред ло жио из ри ца ње 
ме ре без бед но сти а де ло је учи ње но у ста њу не у ра чун љи во сти, до не ће се 
осло ба ђа ју ћа пре су да. И ово ре ше ње је не при хва тљи во, јер не од го ва ра по-
сто је ћим стан дар ди ма у кри вич ном по ступ ку. На и ме, jавни ту жи лац мо же 
од у ста ти од оп ту жни це, из ме ни ти је или је под од ре ђе ним усло ви ма про-
ши ри ти, али у сва ком слу ча ју мо ра да се ра ди о ак ту исте при ро де, са мо са 
из ме ње ном са др жи ном. Ме ђу тим, пред лог за из ри ца ње ме ре без бед но сти 
по сво јој при ро ди ни је оп ту жни акт, већ акт са свим дру ге вр сте.27 Је ди но 
пра вил но ре ше ње би ов де би ло во ђе ње кри вич ног по ступ ка до кра ја, до но-
ше ње осло ба ђа ју ће пре су де и на кон ње не прав но сна жно сти по кре та ње по-
ступ ка за из ри ца ње ме ра без бед но сти.28 За ко но да вац је очи глед но хтео да 
овом флек си бил но шћу до при не се бр жем во ђе њу по ступ ка. Ме ђу тим, он у 
то ме уоп ште ни је ус пео, јер се ова квим ре ше њем уоп ште не до би ја на бр зи-
ни. Ово сто га што се са да у по ступ ку за из ри ца ње ме ра без бед но сти мо ра 
утвр ђи ва ти и оно што би ина че би ло утвр ђе но осло ба ђа ју ћом пре су дом: да 
је учи ње но де ло ко је је за ко ном од ре ђе но као кри вич но де ло, да је оп ту же ни 
учи ни лац и да је учи ни лац био не у ра чун љив у мо мен ту из вр ше ња де ла. 
Осим то га, од лу ка јав ног ту жи о ца о из ме ни оп ту жног ак та по чи ва ће на 
несигурноj гра ђи, јер се до до но ше ња пре су де на глав ном пре тре су не по-
сти жу ни ка ква суд ска утвр ђе ња: мо же се ра ди ти са мо о од ре ђе ном ути ску 
јав ног ту жи о ца на осно ву ње го ве оце не до ка за. Ка да на глав ном пре тре су 
до ђе до опи са не тран сфор ма ци је у по сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти 
пси хи ја триј ског ка рак те ра, по сту пак се на ста вља пред истим су дом (су ди јом 
по је дин цем или ве ћем). Не ки ау то ри се због то га пи та ју да ли је та да реч о 
по себ ном по ступ ку.29 По на шем ми шље њу, исти са став су да не до во ди у 
пи та ње по себ ност овог по ступ ка, с об зи ром да је у пи та њу дру ги пред мет 
рас пра вља ња. Дру ги ау то ри ис ти чу да је у том слу ча ју по сту пак за из ри ца-
ње ме ра без бед но сти ин кор по ри сан у кри вич ни по сту пак и да сто га ни је 
са мо ста лан.30 Ми не ми сли мо та ко за то што је дру га чи ја ње го ва прав на 
при ро да. Уо ста лом, већ смо кон ста то ва ли да ни је дан по сту пак за из ри ца ње 
ме ра без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра не ма са мо ста лан ка рак тер, јер 
се на до ве зу је на не ку фа зу оп штег или скра ће ног по ступ ка.

27 Mom či lo Gru bač, Ti ho mir Va si lje vić, Ko men tar Za ko ni ka o kri vič nom po stup ku tri na-
e sto iz da we – pre ma Za ko ni ku iz 2011., Be o grad 2014, 927. 

28 Ibid.
29 И. Илић, 23.
30 М. Шку лић, Т. Бу гар ски, 550.
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На да ље, по ста вља се пи та ње шта се де ша ва са пр во бит ном оп ту жни цом 
на кон ње не из ме не. Ако то зна чи да је јав ни ту жи лац од у стао од ње, мо ра ла 
би се до не ти од би ја ју ћа пре су да. Мо гло би се узе ти и да се та оп ту жни ца 
уга си ла, али та кво ре ше ње наш ЗКП не пред ви ђа.31

О пред ло гу за из ри ца ње ме ре без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског 
ле че ња и чу ва ња у здрав стве ној уста но ви, од но сно оба ве зног пси хи ја триј-
ског ле че ња на сло бо ди, од лу чу је, по сле одр жа ног глав ног пре тре са, суд 
ко ји је над ле жан за су ђе ње у пр вом сте пе ну (члан 523 ЗКП). По за вр шет ку 
глав ног пре тре са, суд ће од мах из ре ћи од лу ку и об ја ви ти је с бит ним раз-
ло зи ма. Суд мо же до не ти че ти ри вр сте од лу ка: а) од би ја ју ћу пре су ду; б) 
осло ба ђа ју ћу пре су ду; в) ре ше ње о об у ста ви по ступ ка за при ме ну ме ре без-
бед но сти; и г) ре ше ње о из ри ца њу ме ре бе зед но сти оба ве зног пси хи ја триј-
ског ле че ња. 

Ако суд утвр ди да оп ту же ни у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла ни је био 
не у ра чун љив, ре ше њем ће об у ста ви ти по сту пак за из ри ца ње ме ре без бед-
но сти. Од мах по об ја вљи ва њу ре ше ња о об у ста вља њу по ступ ка за из ри ца ње 
ме ра без бед но сти, јав ни ту жи лац мо же да ти усме ну из ја ву да се од ри че 
пра ва на жал бу и под не ти оп ту жни цу или оп ту жни пред лог за исто кри вич-
но де ло. Глав ни пре трес ће се одр жа ти пред истим ве ћем или су ди јом по је-
дин цем, а ра ни је из ве де ни до ка зи се не ће по но во из во ди ти, осим ако суд не 
од лу чи дру га чи је. Ов де по но во уо ча ва мо не ја сан став за ко но дав ца у ве зи 
од но са оп штег или скра ће ног кри вич ног по ступ ка са по ступ ком за из ри ца-
ње ме ра без бед но сти. Не ви ди мо за што би јав ни ту жи лац по но во по ди зао 
оп ту жни акт, кад суд ни је од го во рио ни на пр во бит ни. Осим то га, мо жда би 
по сто ја ла по тре ба и да се на ста ви ис тра га са ко јом се до та да ста ло.

Ако суд на осно ву из ве де них до ка за, утвр ди да је оп ту же ни учи нио 
од ре ђе но про тив прав но де ло ко је је у за ко ну од ре ђе но као кри вич но де ло и 
да је у вре ме из вр ше ња де ла био не у ра чун љив, ре ше њем ће оп ту же ном из-
ре ћи ме ру без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња и чу ва ња у здрав-
стве ној уста но ви, од но сно оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња на сло бо ди, 
уко ли ко су ис пу ње ни и оста ли кри вич но ма те ри јал ни усло ви. При од лу чи-
ва њу ко ју ће ме ру без бед но сти из ре ћи, суд ни је ве зан за пред лог ту жи о ца. 
У ре ше њу ко јим је из ре као ме ру без бед но сти, суд ће под усло ви ма пред ви-
ђе ним овим за ко ни ком од лу чи ти и о имо вин ско прав ном зах те ву. Про тив 
ре ше ња о из ри ца њу ме ре без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња 
жал бу мо гу, у ро ку од осам да на од да на при је ма ре ше ња, из ја ви ти ли ца из 
чла на 433, став 1 и 2 ЗКП. То зна чи да жал бу мо гу из ја ви ти стран ке, бра ни-
лац и оште ће ни. У ко рист оп ту же ног жал бу мо гу из ја ви ти и ње го ви про це сни 
суп сти ту ти (брач ни друг, ли це са ко јим жи ви у ван брач ној за јед ни ци или 

31 M. Gru bač, T. Va si lje vić, 927.
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дру гој трај ној за јед ни ци жи во та, срод ни ци по кр ви у пра вој ли ни ји, за кон-
ски за ступ ник, усво ји тељ, усво је ник, брат, се стра и хра ни тељ). У За ко ни ку 
опет не пи ше шта се та да де ша ва са пр во бит ним кри вич ним по ступ ком. 
Сма тра мо да би се та да фа за ис тра ге мо ра ла об у ста ви ти, ако је у то ку ње 
до шло до по кре та ња по ступ ка за из ри ца ње ме ра без бед но сти. Ако је у то 
вре ме био у то ку глав ни пре трес, по сле из ри ца ња ме ре без бед но сти он би 
се мо рао за вр ши ти осло ба ђа ју ћом пре су дом.32

4. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

По сту пак за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског 
ле че ња не у ра чун љи вом ли цу је сте по сту пак sui ge ne ris. Он се раз ли ку је од 
оп штег и скра ће ног кри вич ног по ступ ка по пред ме ту по ступ ка, усло ви ма 
за ње го во по кре та ње, про це сним су бјек ти ма, као и по про це сним функ ци-
ја ма. Осим то га, он се од ли ку је спе ци фич ним осно вом и спе ци фич ном струк-
ту ром. Но ви ЗКП из 2011. го ди не очи глед но ни је на том ста но ви шту, већ га 
сма тра про стим на став ком оп штег или скра ће ног по ступ ка. То је до ве ло до 
не ких не при хва тљи вих ре ше ња у ве зи са по кре та њем и за вр шет ком по ступ-
ка за из ри ца ње ме ра без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра. Из тих ре ше ња 
про из ла зи да се тран сфор ма ци ја оп штег или скра ће ног по ступ ка у по сту пак 
за из ри ца ње ме ра без бед но сти мо же оба ви ти про стим пре ла ском из јед не у 
дру гу про це сну фор му, а да прет ход но ни је од го во ре но ка ква је суд би на 
пр во бит но за по че тог оп штег или скра ће ног по ступ ка. Глав ни узрок про бле-
ма тич них за кон ских ре ше ња је не а де кват на про це сна тер ми но ло ги ја, ко ја 
ли це ко јем је из ре че на ме ра без бед но сти пси хи ја триј ског ле че ња сма тра 
осу ђе ним ли цем а пред лог за из ри ца ње ме ре без бед но сти тре ти ра као оп-
ту жни акт. Ло гич на по сле ди ца то га је но ви кон цепт осло ба ђа ју ће пре су де, 
ко ја се са да не до но си у слу ча ју кад има ме ста из ри ца њу ме ра без бед но сти. 
Ме ђу тим, та ква ре ше ња ни су у скла ду са Кри вич ним за ко ни ком, ко ји усва-
ја објек тив но-су бјек тив ни по јам кри вич ног де ла и по ко ме кри вич но де ло 
не по сто ји у слу ча ју не у ра чун љи во сти. Ми се за ла же мо за по вра так на ре-
ше ње ЗКП из 2001. го ди не, пре ма ко ме се осло ба ђа ју ћа пре су да до но си увек 
он да ка да се утвр ди да пред мет оп ту жбе ни је кри вич но де ло, што под ра зу-
ме ва и из ме ну про це сне тер ми но ло ги је за ли це пре ма ко ме је под нет пред лог 
за из ри ца ње ме ре без бед но сти. Та ко ђе, тре ба ло би раз ре ши ти све не до у ми-
це у ве зи са пре ла ском из јед не у дру гу про це сну фор му.

Ина че, у по след ње вре ме се че сто по ста вља пи та ње ле ги ти ми те та кри-
вич но прав не ре ак ци је на де лин квент на по на ша ња ду шев них бо ле сни ка. 

32 Ibid., 931.
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Не у ра чун љи вим ли ци ма не до ста је спо соб ност за кри ви цу, а с об зи ром да 
кри ви ца пред ста вља кон сти ту тив ни еле мент кри вич ног де ла, не мо же се 
сма тра ти да не у ра чун љи ва ли ца чи не кри вич на де ла.33 За кон ска тер ми но-
ло ги ја „про тив прав но де ло ко је је за ко ном од ре ђе но као кри вич но де ло“ 
са мо у фор мал ном сми слу је по ми ре но са до след ном при ме ном објек тив но-
су бјек тив ног пој ма кри вич ног де ла. За то се кри ти ку је са мо стал но из ри ца ње 
ме ра без бед но сти не у ра чун љи вим ли ци ма, ко је у си стем ском сми слу пред-
ста вља дво стру ки из у зе так: у од но су на до пун ски ка рак тер ме ра без бед но сти 
као кри вич них санк ци ја34 и у од но су на пра ви ло да се кри вич не санк ци је 
из ри чу учи ни о ци ма кри вич них де ла.35 Мо гу ће ал тер на ти ве би би ле за ме на 
ових санк ци ја здрав стве но-со ци јал ним ме ра ма ко је би се из ри ца ле у ад ми-
ни стра тив ном по ступ ку или у ван пар нич ном по ступ ку. Ипак, не ки ау то ри 
ис ти чу да ме ре без бед но сти пси хи ја триј ског ка рак те ра не тре ба ис кљу чи ти 
из кри вич но прав ног си сте ма, већ уве сти не ке мо ди фи ка ци је, као што је 
прин цип сра змер но сти, ко ји би ове ме ре ис кљу чио за учи ни о це лак ших де-
ла, вре мен ско огра ни че ње ових ме ра, да ље ши ре ње ме ра без бед но сти пси-
хи ја триј ског ле че ња на сло бо ди, као и омо гу ћа ва ње услов ног от пу ста код 
ове ка те го ри је ли ца.36 Дру ги пред ла жу да се кри вич ни суд огра ни чи са мо 
на кон ста та ци ју да је не у ра чун љи ви учи ни лац учи нио про тив прав но де ло 
за ко ном од ре ђе но као кри вич но де ло, да би по том дру ги об лик су да (ван-
пар нич ни суд) та квом учи ни о цу од ре дио кон крет ну ме ру пси хи ја триј ског 
ле че ња.37 О овим и слич ним. пред ло зи ма би ва ља ло раз ми сли ти и због то га 
што у овом тре нут ку ни смо спрем ни за та ко ра ди кал ну ре ви зи ју Кри вич ног 
за ко ни ка, али и за то што је пре ла зак на пот пу но дру га чи је мо де ле ре ша ва ња 
у дру гим зе мља ма по ка за ло из ве сне сла бо сти.

33 Сне жа на Со ко вић, „Са мо стал но из ри ца ње ме ра без бед но сти ме ди цин ског ка рак те-
ра:оправ да ност и одр жи вост“ у: Слав ко Ђор ђе вић (ур.): Ускла ђи ва ње прав ног си сте ма 
Ср би је са стан дар ди ма Европ ске уни је (књи га 5), Прав ни фа кул тет Кра гу је вац 2017, 139.

34 Ви де ти To ma Ži va no vić, Osnov ni pro ble mi kri vič nog pra va i dru ge stu di je, Be o grad 
1986, 229 i da lje.

35 С. Со ко вић, 138.
36 Зо ран Сто ја но вић, Ме ре без бед но сти пси хи ја триј ског ле че ња – при нуд но пси хи ја-

триј ско ле че ње као кри вич на санк ци ја, Бе о град 2014, 168-169.
37 Ми лан Шку лић, „На че ло кри ви це и ме ре без бед но сти“, Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и 

кри вич но пра во 1/2017,46.
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The Pro ce du re for Im po sing Se cu rity Me a su res of  
Com pul sory Psychi a tric Tre at ment and Re la tion to  

the Ge ne ral and Sim pli fied Cri mi nal Pro ce du re

Abstract:In the fo cus of this pa per is a cri ti cal re vi ew of cer tain le gal so lu-
ti ons re la ted to the ini ti a tion and com ple tion of the pro ce du re for pro no un cing 
the se cu rity me a su res of com pul sory psychi a tric tre at ment. The re la ti on ship 
bet we en this spe cial pro ce du re and the ge ne ral and sim pli fied cri mi nal pro ce du re 
is re e xa mi ned and finds that is sue of the ir tran sfor ma tion is not ade qu a tely sol-
ved. It is no ted that main ca u ses of the pro blem are ina de qu a te le gal ter mi no logy, 
a new con cept of ac qu it tal, as well as the wrong at ti tu de abo ut le gal na tu re of the 
spe cial pro ce du re for pro no un cing se cu rity me a su res of psychi a tric sha rac ter.

Keywords: se cu rity me a su res of psychi a tric sha rac ter, ac qu it tal, spe cial 
pro ce du res, con vic ted, pro ces tran sfor ma tion.
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