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Др Сре тен М. Ју го вић, ре дов ни про фе сор
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја
Бе о град 
sre ten.ju go vic @kpa.ed u.rs 

(НЕ)ДЕ ЛО ТВОР НОСТ ЗА КО НА О СПРЕ ЧА ВА ЊУ  
НА СИ ЉА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ*

Са же так: У пр вом де лу ра да ука зу је се на на чел не но мо тех нич ке про-
пу сте за ко но дав ца. По том се ана ли зи ра ју нај зна чај ни је од ред бе За ко на, 
по пут оних о не по сред ној опа сно сти од на си ља у по ро ди ци у сми слу За ко на. 
У цен трал ном де лу ра да об ра ђе не су за кон ске но ви не у по сту па њу по ли ци је, 
с по себ ним освр том на од ред бе о хит ним ме ра ма ко је по За ко ну о спре ча-
ва њу на си ља у по ро ди ци из ри че по ли ци ја. При том, ука зу је се на про пу сте 
струч них об ра ђи ва ча у фор му ли са њу од ре да ба о ана ли зи ри зи ка, за др жа-
ва њу, и оних ко је се од но се на на ре ђе ње ко јим се из ри чу хит не ме ре. Та ко ђе, 
до ти чу се и пи та ња суд ске за шти те од на си ља у по ро ди ци. Као по се бан 
про блем ис ти че се (у за кључ ку) од су ство де ло твор не пре кр шај не од го вор-
но сти учи ни ла ца на си ља у по ро ди ци, а то би се мо гло от кло ни ти de le ge 
fe ren da из ме на ма ана ли зи ра ног за ко на, За ко на о ЈРМ и За ко на о пре кр ша ји ма. 

Кључ не ре чи: по ли ци ја; на си ље у по ро ди ци; за др жа ва ње ли ца; хит не 
ме ре.

1. УВОД

За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци1 (да ље За кон), прак тич но од 
свог до но ше ња 2016. го ди не, од но сно од по чет ка при ме не (01. ју на 2017. г.) 
иза зи ва ве ли ку па жњу на уч не, струч не, по ли тич ке и дру ге јав но сти. При 
том, За кон се, с јед не стра не гло ри фи ку је, углав ном од стра не не вла ди ног 

* Рад је на стао у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та бр. 179045, фи нан си ра ног од 
стра не Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и ин тер ног про јек та Кри ми-
на ли стич ко-по ли циј ске ака де ми је, под на зи вом Кри ми на ли тет у Ср би ји и ин стру мен ти 
др жав не ре ак ци је, за пе ри од 2015-2019.

1 Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 94/2016.
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сек то ра, раз ли чи тих удру же ња (оних са фе ми ни стич ким ци ље ви ма на чи је 
је за ла га ње и до не сен), као и но си ла ца из вр шне вла сти ко ја са по но сом ис-
ти че пе то ци фре не број ке из ре че них хит них ме ра, али се, с дру ге стра не, и 
оштро кри ти ку је од стра не по је ди них те о ре ти ча ра.2 По де ље на и опреч на 
ми шље ња о За ко ну, пе ри од од го ди ну да на ње го ве при ме не, уче ста лост 
при ја ва на си ља у по ро ди ци, као и осам уби ста ва за пр ва два ме се ца 2018. г. 
због на си ља у по ро ди ци3, до вољ ни су под сти ца ји за ана ли зу ње го вих нај-
бит ни јих од ре да ба, на ро чи то оних ко је се од но се на но ва по ли циј ска овла-
шће ња у спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци (хит не ме ре).

Као прет ход но пи та ње ја вља се ди ле ма да ли је уоп ште би ло по треб но 
до но си ти по се бан за кон, бу ду ћи да већ по сто ји плу ра ли зам су бје ка та, ме-
ха ни за ма и по сту па ка за спре ча ва ње и су зби ја ње на си ља, од но сно за шти ту 
без бед но сти љу ди и имо ви не (по ли ци ја, ту жи ла штво, су до ви, јав не уста но ве, 
про фе си о нал на удру же ња и др.), као и да се кон тро ла на си ља у по ро ди ци 
спр о во ди ла и пре до но ше ња За ко на. Ипак пре о вла дао је став код за ко но дав-
ца да по сто је ћи ме ха ни зми за шти те од на си ља у по ро ди ци ни су до вољ ни, и 
да прак тич не про бле ме тре ба ре ша ва ти по себ ним за ко ном. Ово на ро чи то 
због то га што се сви др жав ни ор га ни, као и јав не уста но ве (цен три за со ци-
јал ни рад) стро го др же сво јих од ре да ба о над ле жно сти, ко је су, уз гред бу ди 
ре че но им пе ра тив не. Сто га се иде ја о за кон ској „мул ти сек тор ској са рад њи“ 
чи ни це лис ход ном. Да кле, реч је о то ме да се јед ним за ко ном ус по ста ве од-
ре ђе не но ве над ле жно сти за ви ше ор га на и јав них слу жби, од но сно да се 
ус по ста ви за кон ска ко ор ди на ци ја и са рад ња свих су бје ка та у спре ча ва њу 
на си ља у по ро ди ци, без ко је не ма ефи ка сне и ефек тив не кон тро ле на си ља у 
по ро ди ци. Мо гло би се ре ћи да је та кав при ступ по се би ис пра ван, али не и 
неп хо дан бу ду ћи да већ по сто ји мно штво ин сти ту ци ја, по сту па ка и ме ха-
ни за ма за шти те од би ло ког об ли ка на си ља, па и на си ља у по ро ди ци.

За ко ну се, у „за нат ском сми слу“ мо же упу ти ти низ на чел них и кон крет-
них но мо тех нич ких и ре дак тор ских при ме да ба, прем да то ни је циљ ра да. 
На чел на је при мед ба да пој мов ни апа рат За ко на, од но сно ње го ви пој мо ви, 
уста но ве и ин сти ту ти ни су ком пле мен тар ни са од но сним пој мо ви ма, ин сти-
ту ти ма и уста но ва ма у прав ном по рет ку, пред ви ђе них пре све га По ро дич ним 
за ко ном, За ко ном о по ли ци ји, ЗКП-ом и дру гим за ко ни ма. Сто га је у из ве сној 
ме ри на ру ше на је дин стве ност прав ног по рет ка (члан 4, став 1 Уста ва Ср би је, 
као и члан 194. став 1), о ко јој тре ба да во ди ра чу на Устав ни суд. Устав ни суд 

2 Б. Ри сти во је вић, С. Са мар џић, За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци – кри тич ки 
осврт из угла кри вич ног пра ва, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 4/2017, 
1441-1451.

3 Днев не но ви не По ли ти ка од 28. Фе бру а ра 2018. го ди не, 12. Исти из вор на во ди да је 
то ком 2017. го ди не у по ро дич ном на си љу уби је но 26 же на.
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у при ме ни на ве де них устав них од ре да ба о је дин стве ном прав ном по рет ку 
це ни ме ђу соб ну ускла ђе ност по је ди них за ко на са ста но ви шта је дин ства 
прав ног си сте ма. Не је дин стве ност се пре све га од но си на ин тен ци ју за ко но-
дав ца да се (ско ро увек) из ри чу хит не ме ре, ко је су су прот не ду ху По ро дич-
ног за ко на, пре ма ко јем слич не ме ре стро го ре стрик тив но из ри че суд у суд-
ском по ступ ку. За тим, то су за кон ски пој мо ви по ро ди це, не по сред не опа сно-
сти од на си ља, као и за др жа ва ње мо гу ћег учи ни о ца на си ља, и др. Без об зи-
ра на то што је реч о по себ ном за ко ну (спе ци јал ни за кон), ње го ви ин сти ту ти 
тре ба да су у ду ху од но сних ин сти ту та из оста лих за ко на, да кле тре ба ло је 
уре ди ти са мо по себ но сти, од но сно од сту па ња од оп штих обе леж ја за кон ских 
пој мо ва из оста лих за ко на. За кон је не ка вр ста lex spe ci a lis-а, бу ду ћи да се 
у чла ну 5 ка же да ако За ко ном ни је друк чи је од ре ђе но, на спре ча ва ње на си-
ља у по ро ди ци у по ступ ци ма про тив учи ни ла ца кри вич них де ла одр ђе них 
овим за ко ном и на пру жа ње за шти те и по др шке жр тва ма на си ља у по ро ди-
ци и жр тва ма кри вич них де ла од ре ђе них овим за ко ном при ме њу ју се КЗ, 
ЗКП, ЗПП, По ро дич ни за кон и За кон о по ли ци ји. За кон, да кле, има пр вен ство 
при ме не у спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци у од но су на на ве де не за ко не, пре-
ма пра ви лу lex spe ci a lis de ro gat le gi ge ne ra lis. Бу ду ћи да се у прак тич ној 
при ме ни ја вља ју ди ле ме ко ји за кон тре ба у кон крет ним слу ча је ви ма при ме-
ни ти, под се ћа ња ра ди тре ба ре ћи да су сви за ко ни у на шем прав ном си сте му 
јед на ке прав не сна ге, не ма ви ше екс пли цит не хи је рар хиј ске по де ле на си стем-
ске и дру ге за ко не, ви ше и ни же, ка ква је по сто ја ла не кад у ју го сло вен ском 
пра ву.4 За кон се при мар но при ме њу је, а по ред ње га или уз ње га, у за ви сно-
сти од ис хо ди шне кон крет не си ту а ци је при ме њу ју се и дру ги на ве де ни за-
ко ни (суп си ди јар но), да кле и ЗКП. Пре ма то ме, уко ли ко је на си ље у по ро-
ди ци и кри вич но де ло, при ме њи ва ће се и кри вич но прав ни ре жим (КЗ, ЗКП), 
а фак тич ко је пи та ње да ли ће се прет ход но из ре ћи и хит не ме ре пре ма За ко-
ну, при че му је то прав но по сма тра но мо гу ће, бу ду ћи да је реч о пре вен тив ном 
За ко ну.

На чел на је при мед ба и то да текст за ко на пре под се ћа на текст из стра-
те ги је не го на текст за ко на. Ви ше је не ка кав прав ни оквир за спре ча ва ње 
на си ља у по ро ди ци не го прав ни основ. Уз то, за кон ски текст ни је ли шен 
ре дак тор ских про пу ста и но мо тех нич ких мањ ка во сти, што све оте жа ва ње-
го ву при ме ну, на ро чи то по ли циј ским слу жбе ни ци ма ко ји су, у не до стат ку 
под за кон ског про пи са за ње го ву при ме ну, при ну ђе ни да ње го ве пра зни не, 
не до ре че но сти па и кон тра дик тор но сти са ми ту ма че и до пу ња ва ју. То, разу-
ме се мо же во ди ти у ар би трар ност, опо р ту ни зам и не у јед на че ну по ли циј ску 
прак су.

4 При ме ра ра ди си стем ски је био ра ни ји ју го сло вен ски За кон о осно ва ма си сте ма 
др жав не упра ве и о Са ве зном из вр шном ве ћу и са ве зним ор га ни ма упра ве из 1978. го ди не.
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2. ЗА КОН СКИ ПО ЈАМ ПО РО ДИ ЦЕ И НЕ ПО СРЕД НЕ  
ОПА СНО СТИ ОД НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ

По ро ди ца у европ ском пра ву пре те жно спа да у до мен при ват ног пра ва. 
Нор ма ма по ро дич ног пра ва уре ђу ју се по ро дич ни од но си. Ре ци мо, сва ђа, 
ви ка или ту ча су пру жни ка не сма тра се по вре дом јав ног ре да, због то га што 
та по вре да ни је учи ње на на јав ном ме сту, ко је је еле ме нат пој ма јав ног ре да 
(и пре кр ша ја). У на шем пра ву (по ли циј ској и суд ској прак си) у дру гој и тре-
ћој Ју го сла ви ји (све до до но ше ња по след њег За ко на о ЈРМ из 2016), сва ђа, 
ви ка, или ту ча брач них дру го ва сма тра ла се по вре дом јав ног ре да и ми ра, 
док то да нас, по пра ви лу ни је слу чај, јер стан ни је јав но ме сто. То нам са мо 
го во ри да не што што је на гра ни ци из ме ђу јав ног и при ват ног пра ва мо же 
да се пре о кре не у ко рист јав ног или при ват ног пра ва. Ка ко су гра ни це ове 
по де ле ре ла тив не, то се по ро ди ца мо же сма тра ти ка те го ри јом при ват ног 
пра ва са еле мен ти ма јав ног пра ва, или ме шо ви том ка те го ри јом јав ног и 
при ват ног пра ва. За те од но се за ин те ре со ва на је и др жа ва па су мно ги еле-
мен ти лич ног по ло жа ја по је дин ца ре гу ли са ни управ но прав ним про пи си ма, 
што зна чи да др жа ва по сред ством управ не вла сти ин тер ве ни ше и у по ро-
дич не од но се и од но се ко ји су са њи ма из јед на че ни.5

За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци, су прот но По ро дич ном за ко ну, 
по ро ди ци да је „бе зо бал ни“ ка рак тер. Де фи ни ше је по сред но, код од ре ђи ва ња 
на си ља у по ро ди ци, ко је по сто ји пре ма „ли цу са ко јим се учи ни лац на ла зи 
у са да шњем или ра ни јем (под ву као С.Ј.) брач ном или ван брач ном или парт-
нер ском од но су или пре ма ли цу са ко јим је крв ни срод ник у пра вој ли ни ји, 
а у по боч ној ли ни ји до дру гог сте пе на или са ко јим је срод ник по та зби ни 
до дру гог сте пе на или ко ме је усво ји тељ, усво је ник, хра ње ник или хра ни тељ 
или пре ма дру гом ли цу са ко јим жи ви или је жи вео (ита лик С.Ј.) у за јед нич-
ком до ма ћин ству“ (члан 3, став 3). За кон по сред но и пре ши ро ко од ре ђу је 
по ро ди цу, та ко да на си ље у по ро ди ци, у сми слу За ко на, мо же по сто ја ти 
из ме ђу не ка да шњих (sic!) парт не ра ко ји су жи ве ли (у про шлом вре ме ну) у 
за јед нич ком до ма ћин ству, што је ано ма ли ја. Кад је реч о од ре ђи ва њу на си-
ља у по ро ди ци струч ни об ра ђи ва чи пре у зе ли су у За кон те о риј ско од ре ђе ње 
на си ља у по ро ди ци, од ре ђу ју ћи га као „акт фи зич ког, сек су ал ног, пси хич ког 
или еко ном ског на си ља“, (члан 3, став 1). При том, за раз ли ку од фи зич ког 
на си ља ко је је лак ше уста но ви ти, по сто је те шко ће при ли ком утвр ђи ва ња 
пси хич ког или еко ном ског на си ља. Про блем је, при ме ра ра ди код еко ном ског 
на си ља, ка ко при вре ме но раз дво ји ти па рт не ре из ри ца њем хит не ме ре ако 
је је дан еко ном ски за ви сан од дру гог?

5 Р. Мар ко вић, Управ но пра во, Бе о град, 2002, 49. 
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Нај ви ше кри ти ка у по је ди ним ра до ви ма иза зи ва но мо тех нич ко фор му-
ли са ње од ре да ба о не по сред ној опа сно сти од на си ља у по ро ди ци. На и ме у 
чла ну 3, став 2 ка же се: „Не по сред на опа сност од на си ља у по ро ди ци по сто-
ји ка да из по на ша ња мо гу ћег учи ни о ца (ита лик С.Ј.) и дру гих окол но сти 
про из ла зи да је он спре ман да у вре ме ну ко је не по сред но пред сто ји по пр ви 
пут учи ни или по но ви (ита лик С.Ј.) на си ље у по ро ди ци“.6 Ова ко фор му ли са-
на не по сред на опа сност има мно го не по зна ни ца, у сми слу „шта би би ло кад 
би би ло“. Фор му ла ци је „мо гу ћи учи ни лац“ и ње го ва „спрем ност да учи ни 
на си ље по пр ви пут“, но мо тех нич ки су про бле ма тич не.7 Ја сно је да је за ко-
но да вац хтео да на гла си пре вен тив ни ка рак тер За ко на и да уста но ви мо гућ ност 
по ли ци је да ин тер ве ни ше и спре чи на си ље и пре не го што до ње га до ђе. То 
ни је спо р но, по ли ци ја тре ба да има и има та ква овла шће ња (тзв. пре вен тив-
на овла шће ња за спре ча ва ње угро жа ва ња без бед но сти), она по сто је у свим 
прав ним си сте ми ма (по ли циј ском за ко нодвству). Оту да и по де ла по ли ци је 
на пре вен тив ну и ре пре сив ну (Не мач ка) или управ ну и суд ску (Фран цу ска). 
Са мо што је то тре ба ло дру га чи је фор му ли са ти. Као што је по зна то, не ма 
при ме не пра ва без прет ход но утвр ђе них чи ње ни ца. При ме њи вач пра ва увек 
од ре ђе ној чи ње нич ној си ту а ци ји (чи ње нич ном ста њу) да је од ре ђе ну прав ну 
ква ли фи ка ци ју. Ов де се мо гла упо тре би ти фор му ла ци ја из не мач ког по ли-
циј ског пра ва, ко ја пред ста вља не ку вр сту ге не рал не кла у зу ле а пре ма ко јој 
је по ли ци ја увек овла шће на да при ме њу је ме ре ра ди от кла ња ња не по сред не 
опа сно сти по без бед ност љу ди и имо ви не. Она јед но став но гла си: ако по сто-
је чи ње ни це ко је оправ да ва ју прет по став ку угро жа ва ња без бед но сти. Да кле, 
de le ge fe ren da би се мо гло пред ви де ти да не по сред на опа сност од на си ља у 
по ро ди ци по сто ји ако по сто је чи ње ни це ко је оправ да ва ју прет по став ку од 
не по сред ног на си ља у по ро ди ци, или ко је ука зу ју на мо гућ ност не по сред ног 
на си ља. Та кве чи ње ни це мо ра ју по сто ја ти да би по ли ци ја мо гла да ин тер-
ве ни ше, у су прот ном, без та квих чи ње ни ца отва ра се мо гућ ност ла жног 
при ја вљи ва ња и зло у по тре бе чи та вог ме ха ни зма пре вен тив не за шти те од 
на си ља. Нео п ход ност по сто ја ња чи ње ни ца тре ба ло би пред ви де ти и због 
то га што исту фор му ла ци ју ко ри сти Европ ски суд за људ ска пра ва у пре су-
да ма по ту жба ма по је ди на ца про тив др жа ва, ко је се од но се на по ли циј ске 
ме ре, при че му ЕСЉП, на чел но узев, за у зи ма ста во ве да су ме ре осно ва не 
уко ли ко су по сто ја ле чи ње ни це ко је оправ да ва ју прет по став ку угро жа ва ња 
без бед но сти.8 До ду ше, За ко ном се у чла ну 15, ста ву 1 зах те ва утвр ђи ва ње 

6 Б. Ри сти во је вић, 1441-1443. 
7 Б. Ри сти во је вић, „Да ли је За кон о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци за ка зао“ Збо р ник 

ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2018, 145.
8 Д. Си мо вић, М. Стан ко вић, В. Пе тр ов, Људ ска пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи-

те та у Бе о гра ду, 2018, 129-163, 305-317. Бо јан Ту бић, „На си ље у по ро ди ци у прак си Европ ског 
су да за људ ска пра ва“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 1/2018, 211-225.
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свих бит них чи ње ни ца пре из ри ца ња хит них ме ра, али се код од ре ђи ва ња 
не по сред не опа сно сти од на си ља у по ро ди ци не зах те ва ју чи ње ни це, што је 
про пуст струч них об ра ђи ва ча.

По је ди ни кри вич но прав ни те о ре ти ча ри кри ти ку ју по сто је ће од ред бе о 
не по сред ној опа сно сти од на си ља у по ро ди ци и, из њи хо вог угла су у пра ву, 
јер не по сто ји мо гу ћи учи ни лац кри вич ног де ла, ни ти по ли ца јац мо же би ти 
про рок, ни ти се мо же су ди ти мо гу ћем учи ни о цу! Али кри вич но прав ни тео-
ре ти ча ри че сто пре ви ђа ју пра во (овла шће ње) по ли ци је да ин тер ве ни ше ра ди 
за шти те без бед но сти (јав не и др жав не), и пре не го што до ђе до ње ног угро-
жа ва ња, да кле у пре вен тив не свр хе. Та ин тер вен ци ја се озна ча ва као ин тер-
вен ци ја на по ли циј ско прав ној осно ви спрам ин тер вен ци је на кри вич но прав ној 
(кри вич но про це сној) осно ви. Ова раз ли ка се те шко уо ча ва од стра не јав ног 
ту жи о ца, кри ми на ли стич ког по ли цај ца, су ди је кри вич ног су да, кри вич но-
прав них те о ре ти ча ра и прак ти ча ра, јер њи хов про фе си о нал ни ре зон је кри-
вич но де ло, од но сно има ли или не ма кри вич ног де ла? Али ис хо ди шна раз-
ли ка у по сту па њу је бит на и она по сто ји. Пре ма то ме мо гу ће је, и ну жно је 
да по ли ци ја при ме ни по ли циј ске ме ре ра ди за шти те жр тве на си ља, а да те 
ме ре не мо ра ју да има ју кри вич но прав ни (кри вич но про це сни) кон текст. По-
сто ји мно штво пре вен тив них по ли циј ских овла шће ња и по ли циј ских ме ра 
у по ли циј ском за ко но дав ству, ко је се у те свр хе мо гу при ме ни ти.9 Њи хо ва 
при ме на озна ча ва се за јед нич ким из ра зом као пре вен тив на по ли циј ска овла-
шће ња или по ли циј ске ме ре, од ко јих су не ке пре вен тив не а не ке ре пре сив-
не.10 Сва ка ко да по сту па ње по ли ци је у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци има 
до ста до дир них та ча ка са кри вич ним пра вом због кри вич ног де ла на си ља у 
по ро ди ци и при ме не За ко на и на дру га кри вич на де ла из чла на 4 За ко на 
(углав ном про тив пол не сло бо де), али бар то ли ко и мно го ви ше ин тен ци ја 
за ко но дав ца је би ла да бли же уре ди по сту па ње по ли ци је и дру гих су бје ка та 
у ци љу спре ча ва ња на си ља у по ро ди ци. Дру гим ре чи ма, на си ље у по ро ди ци 
мо же би ти ла тент но, не мо ра (а мо же) исто вре ме но пред ста вља ти и кри вич-
но де ло на си ља у по ро ди ци или дру го кри вич но де ло или пре кр шај, при 
че му се та да ко ри сте кри вич но прав ни и пре кр шај но прав ни по ступ ци за 
до ка зи ва ње и су зби ја ње. 

9 Ви ше о то ме: С. Ју го вић, Обе леж ја управ них овла шће ња по ли ци је – по ли циј ских 
овла шће ња, На у ка, Без бед ност, По ли ци ја, НБП, бр. 2/2008, 73-81. Ви де ти и од ред бе о по-
ли циј ским ме ра ма и по ли циј ским овла шће љи ма у За ко ну о по ли ци ји из 2016. „Сл. Гла сник 
Ре пу бли ке Ср би је“, бр. 6/2016.

10 Сре тен М. Ју го вић, Дар ко З. Си мо вић, „За кон о по ли ци ји Ре пу бли ке Ср би је од 2016. 
го ди не-кри тич ки по глед“, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 1/2016, 
81, 82.
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3. НО ВИ НЕ У ПО СТУ ПА ЊУ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ, ХИТ НЕ МЕ РЕ  
КО ЈЕ ИЗ РИ ЧЕ ПО ЛИ ЦИ ЈА

За кон пред ви ђа по се бан ре жим за но си о це спре ча ва ња на си ља у по ро-
ди ци, тј. по ли ци ју, јав на ту жи ла штва, су до ве и цен тре за со ци јал ни рад. При 
том, за ко но да вац у чла ну 2 по гре шно ста ту и ра да је циљ За ко на „да на оп шти 
и је дин ствен на чин уре ди ор га ни за ци ју (ита лик С.Ј.) и по сту па ње др жав них 
ор га на ...“, као да је мо гу ће уре ди ти ор га ни за ци ју по ли ци је, ту жи ла штва и 
су до ва тим за ко ном (уз гред ре че но њи хо ва ор га ни за ци ја уре ђе на је њи хо вим 
„ма тич ним“ за ко ни ма). За кон ски је прин цип да се у свим тим ор га ни ма и 
уста но ва ма од ре ђу ју ли ца за по сту па ње у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци, 
ко ја су об у че на (спе ци ја ли зо ва на) и од ре ђе на од стра не ста ре ши на тих ор-
га на и уста но ва. Ипак, По ли ци ја је сто жер на ин сти ту ци ја за спре ча ва ње 
на си ља у по ро ди ци из ви ше раз ло га. Пре све га она од мах по са зна њу (при-
ја ви) из ла зи на ме сто до га ђа ја и не по сред но и кон крет но спре ча ва и су зби-
ја на си ље у по ро ди ци, од но сно пр ва пру жа за шти ту жр тви од (мо гу ћег) 
на сил ни ка, а на сил ни ка ста вља под кон тро лу. С дру ге стра не, она је та ко ја 
оба ве шта ва ту жи о ца о чи ње нич ном ста њу. Кре а то ри За ко на су би ли све сни 
чи ње ни це да је по ли ци ја ин сти ту ци ја из вр шне вла сти, сто га су јој до де ли ли 
кључ ну уло гу у кон тро ли на си ља у по ро ди ци.

Кад је реч о по сту па њу по ли ци је у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци, 
За кон за пра во уво ди две но ви не: јед на је тзв. над ле жни по ли циј ски слу жбе-
ник (члан 8), од но сно ње го во по сту па ње, а дру га је, у ве зи са тим из ри ца ње 
хит них ме ра (члан 15, 17). Фор му ла ци ја „над ле жни по ли циј ски слу жбе ник“ 
је по гре шна, јер кад се та ко ка же он да се за кљу чу је да оста ли по ли циј ски 
слу жбе ни ци из па тр о ла или са сек то ра ни су над ле жни за по сту па ње у слу-
ча је ви ма на си ља у по ро ди ци, што ни је тач но. Због то га је тре ба ло јед но став-
но ре ћи „спе ци ја ли зо ва ни“, или „об у че ни“од ре ђе ни по ли циј ски слу жбе ник 
(онај ко ји има ли цен цу или сер ти фи кат). Јер, раз ли ку је се по сту па ње по ли-
циј ских слу жбе ни ка на „ме сту до га ђа ја“ (члан 14, став 1) и по сту па ње над-
ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка, ко ји прак тич но пре у зи ма да ље по сту па ње 
по оба ве шта ва њу, од но сно до во ђе њу на сил ни ка или „мо гу ћег учи ни о ца“ 
(члан 15). Иде ал на си ту а ци ја би ла би да над ле жни по ли циј ски слу жбе ник 
увек из ла зи (са па тро лом) на ме сто до га ђа ја на си ља, јер то је im pli ci te иде ја 
за ко но дав ца, али за то не по сто је ор га ни за ци о не прет по став ке, ни ти је ре-
ал но. Због то га се чи ни да би што ве ћи број по ли циј ских слу жбе ни ка (уни-
фор ми са них) тре ба ло да за вр ши спе ци ја ли зо ва ну обу ку и ти ме по ста ну 
„над ле жни“ за по сту па ње у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци, ка ко би прак-
тич но спр о во ди ли по сту па ње у пот пу но сти (бар из сва ке па тр о ле по је дан 
по ли ца јац). На тај на чин би се ство ри ле ор га ни за ци о не прет по став ке без 
про ме не ор га ни за ци о не струк ту ре и уве ћа них тро шко ва за де ло твор ни ју 
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за шти ту од на си ља, а циљ За ко на био би оства рен. Ко нач но, ели ми ни са ли 
би се не до ста ци ко ји мо гу на ста ти при ли ком пре но ше ња ин фо р ма ци ја о 
чи ње ни ца ма са ме ста до га ђа ја на си ља у по ро ди ци тзв. над ле жном по ли циј-
ском слу жбе ни ку, бу ду ћи да би по ли цај ци ко ји ин тер ве ни шу на ли цу ме ста 
спро во ди ли по ли циј ско по сту па ње до кра ја.

По сту па ње по ли циј ских слу жбе ни ка уре ђе но је чла но ви ма 14-18 За ко-
на. Са мо не тре ба гу би ти из ви да да је по сту па ње по ли ца ја ца (ко ји из ла зе 
на ме сто до га ђа ја, па и „над ле жних“) у осно ви уре ђе но За ко ном о по ли ци ји 
и под за кон ским про пи си ма за ње го во из вр ша ва ње, ЗКП-ом и дру гим за ко-
ни ма, при че му се тим овла шће њи ма и ме ра ма при до да ју овла шће ња и ме ре 
из чла но ва 14-17 За ко на (до во ђе ње, за др жа ва ње, про це на ри зи ка, хит не ме-
ре). По сту па ње по ли циј ских слу жбе ни ка је, у ства ри, опе ра ци о на ли зо ва ње 
по ли циј ских овла шће ња, ко ја се при ме њу ју у скла ду са так ти ком по сту па ња. 
Пре ма то ме, так ти ка по сту па ња и при ме на овла шће ња две су стра не исте 
ства ри, прак тич ног по сту па ња по ли циј ског слу жбе ни ка. Ко ли ко је ва жно 
по сту па ње тзв. над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка, исто то ли ко је бит но и 
по сту па ње ње го вих ко ле га „на ме сту до га ђа ја“. Шта ви ше, од тог при мар ног 
по сту па ња умно го ме за ви си ре ал но спре ча ва ње на си ља, као и да ље по сту-
па ње и ко нач но, ка жња ва ње на сил ни ка.

По се бан про пуст за ко но дав ца пред ста вља не до ре че ност код од ре да ба 
о за др жа ва њу ли ца. Је ди не од ред бе о за др жа ва њу у За ко ну од но се се на тра-
ја ње за др жа ва ња до осам ча со ва (члан 14, став 2) и пра ва ли ца на бра ни о ца 
и прав ну по моћ у скла ду са Уста вом и за ко ни ма Ре пу бли ке Ср би је (члан 14, 
став 3). За ко ном се не пред ви ђа до но ше ње би ло ка кве од лу ке, ак та ко јим се 
за др жа ва ње од ре ђу је (ре ше ња, за кључ ка и сл.), већ се не по сред но при ме њу-
је За кон (без до но ше ња по је ди нач ног ак та). Та ко је „по ли циј ско“ за др жа ва-
ње оста ло без не по сред не прав не за шти те, тј. без пра ва на прав но сред ство 
ко јим се про ве ра ва за ко ни тост за др жа ва ња, од но сно без суд ске кон тро ле, 
што је у су прот но сти са устав ним од ред ба ма о огра ни ча ва њу сло бо де кре-
та ња из Уста ва Ср би је (члан 36, став 2 и члан 39 Уста ва) и са прак сом ЕСЉП. 
Да про блем бу де ве ћи и За кон о по ли ци ји са др жи упу ћу ју ће од ред бе о за-
др жа ва њу ли ца у скла ду са дру гим за ко ни ма. Шта ви ше, у чла ну 86, став 1 
и 2 За ко на о по ли ци ји ка же се да се од лу ка („ре ше ње“) о за др жа ва њу до но-
си у скла ду са за ко ном ко јим се за др жа ва ње од ре ђу је. А За кон о спре ча ва њу 
на си ља пред ви ђа за др жа ва ње, али не пред ви ђа до но ше ње по је ди нач ног 
ак та о за др жа ва њу! То са мо по твр ђу је ис прав ност ста ва по је ди них ау то ра о 
то ме да За кон о по ли ци ји тре ба да бу де ме сто за уре ђи ва ње по ли циј ског 
за др жа ва ња, као што је то би ло пре ма за ко ни ма о уну тра шњим по сло ви ма 
и За ко ну о по ли ци ји из 2005. го ди не, пре ма ко јем би се ре ше ње о за др жа ва-
њу до но си ло у скла ду са тим за ко ном, осим ка да је реч о за др жа ва њу по 
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За ко ну о пре кр ша ји ма, ЗКП-у, или у скла ду са дру гим за ко ном.11 Ова ко по-
сто ји прав ни ва кум, прав на пра зни на о до но ше њу од лу ке ко јом се за др жа-
ва ње од ре ђу је због на си ља у по ро ди ци, уко ли ко се ис по ста ви да не ма еле-
ме на та кри вич ног или пре кр шај ног де ла, од но сно да се ли це не за др жа ва по 
од ред ба ма ЗКП-а или За ко на о пре кр ша ји ма. Бу ду ћи да за др жа ва ње (као и 
до во ђе ње) има ак це сор ни ка рак тер, од но сно да увек слу жи не ком дру гом 
ци љу, свр ха за др жа ва ња је сте да се за вре ме ње го вог тра ја ња утвр де бит не 
чи ње ни це о до га ђа ју, при ку пља њем оба ве ште ња од (мо гу ћег) учи ни о ца и 
дру гих по ли циј ских слу жбе ни ка, као и да се из вр ши про це на ри зи ка. По-
сто је ћи про блем мо гао би се пре ва зи ћи та ко што би се у За ко ну ели ми ни-
са ло за др жа ва ње и вре мен ски огра ни чи ло тра ја ње до во ђе ња, ко је је већ 
пред ви ђе но За ко ном (нпр. на шест ча со ва и сл.), или за др жа ва ње пот пу но 
уре ди ло, та ко што би се пред ви де ло до но ше ње од лу ке о за др жа ва њу и по-
сту пак суд ске кон тро ле.

Про це на ри зи ка ни је ни ка ква но ви на, она ни је ни шта дру го до кон кре-
ти зо ва на про це на си ту а ци је ка рак те ри стич на за при ме ну би ло ког по ли циј-
ског овла шће ња. Са мо што се За ко ном (члан 15, 16), по ред то га што се ка же 
да се про це на ри зи ка за сни ва на до ступ ним оба ве ште њи ма (став 1), да је 
оквир за ту про це ну (став 2), у сми слу да ли је „мо гу ћи учи ни лац“ ра ни је 
(у)чи нио на си ље у по ро ди ци и да ли је спре ман да га по но ви, да ли је пре тио 
уби ством или са мо у би ством, по се ду је ли оруж је, да ли је мен тал но бо ле стан 
или зло у по тре бља ва пси хо ак тив не суп стан це, да ли по сто ји су коб око ста-
ра тељ ства над де те том или око на чи на одр жа ва ња лич них од но са де те та и 
ро ди те ља ко ји је мо гу ћи учи ни лац на си ља, да ли је ро ди те љу из ре че на хит-
на ме ра или од ре ђе на ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци, да ли жр тва 
до жи вља ва страх и ка ко она про це њу је ри зик од на си ља. Сми сао тих од ре-
да ба је сте да се над ле жном по ли циј ском слу жбе ни ку кон кре ти зу је оквир за 
про це ну ри зи ка од на си ља, од но сно да се олак ша до но ше ње од лу ке о из ри-
ца њу хит них ме ра. Са мо се по ста вља пи та ње да ли је за ко но да вац у то ме 
ус пео. На и ме, ри зик од на си ља мо же по сто ја ти и ако ни шта од на ве де ног не 
сто ји, као и обрат но, мо гу ће је да ри зик фак тич ки не по сто ји и ако не ки од 
за кон ских раз ло га за про це ну ри зи ка сто је.12 За ко но да вац у од ред ба ма о 
про це ни ри зи ка са мо ука зу је о че му на ро чи то тре ба по ве сти ра чу на, а ко-
нач ну од лу ку до но си сам над ле жни по ли циј ски слу жбе ник. При том, тре ба 
има ти у ви ду да је пра во и ду жност (над ле жност) про це не ри зи ка За ко ном 
да та над ле жном по ли циј ском слу жбе ни ку, а не су ду или не ком дру гом ор га-
ну. Про це на ри зи ка је у над ле жно сти над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка и 

11 С. Ми ле тић, С. Ју го вић, Пра во уну тра шњих по сло ва, Бе о град, 2016, 183,184.
12 Ви ше о про це ни ри зи ка: Об рад Сте ва но вић, Да не Су бо шић, Да ли бор Ке кић, „Спе-

ци фич не ка рак те ри сти ке За ко на о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци“, Збо р ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду, бр 1/2018, 161, 162.
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оба ве зно прет хо ди до но ше њу од лу ке о из ри ца њу хит них ме ра. У за ви сно сти 
од про це не ри зи ка за ви си и од лу ка о хит ним ме ра ма. Од ред бе о про це ни 
ри зи ка не ма ју дик ци ју кла сич не дис кре ци о не оце не, већ се по ли циј ски слу-
жбе ник мо ра опре де ли ти за ону ал тер на ти ву ко ја нај ви ше по га ђа во љу За ко-
на, од но сно за ко но дав ца. Као што ка же Р. Мар ко вић, „где се има ићи за во љом 
за ко на, од но сно објек тив ном во љом не ког дру гог чи ни о ца (ин те ре си ма слу-
жбе С.Ј.), не мо же би ти го во ра о дис кре ци о ној оце ни“.13 Од ред бе о про це ни 
ри зи ка су ви ше на ве де не као смер ни це, пу то каз, раз ло зи ко ји се по себ но 
има ју узе ти у об зир при ли ком утвр ђи ва ња ри зи ка. Као што се ка же у чла ну 
16, став 2 при про це ни ри зи ка на ро чи то се во ди ра чу на о на ве де ним окол-
но сти ма. Кла сич на дис кре ци о на оце на има дру га чи ју дик ци ју, нај пре се на-
во де усло ви ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни, а по том и усло ви (раз ло зи) због 
ко јих се мо же не га тив но ре ши ти не ка управ на ствар, при че му се до но си лац 
по је ди нач ног (управ ног) ак та опре де љу је за јед но од два или ви ше јед на ко 
за ко ни тих ре ше ња, во де ћи при том ра чу на о јав ном ин те ре су. Са овим од-
ред ба ма то ни је слу чај, јер оне пре све га ни су про це сног ка рак те ра, прем да 
са др же сла би ју прав ну ве за ност, од но сно од ре ђе ну (ми ни мал ну) мо гућ ност 
из бо ра, ка ко би се циљ За ко на што бо ље по сти гао. Ова ко фор му ли са не од-
ред бе о овла шће њу про це не ри зи ка исто вре ме но пред ста вља ју и ду жност 
про це не ри зи ка, али у скла ду са схва та њем ри зи ка за ко но дав ца, а то го то во 
увек во ди из ри ца њу хит них ме ра. При ме ра ра ди, до вољ но је да жр тва на си ља 
из ја ви да до жи вља ва страх и да про це њу је по сто ја ње ри зи ка од на си ља (по-
след ња фор му ла ци ја из ста ва 2), или да по сто ји би ло ко ји дру ги раз лог из 
за кон ског окви ра ана ли зе ри зи ка, па да по ли ца јац утвр ди ри зик и из рек не 
ме ру. Ипак, суд кад од лу чу је о про ду жет ку ме ра, у скла ду са чла ном 19 За-
ко на ко ји пред ви ђа вред но ва ње про це не ри зи ка, или у евен ту ал ном суд ском 
(кри вич ном) по ступ ку ко ји је по кре нут про тив по ли циј ског слу жбе ни ка ко ји 
ни је из ре као хит не ме ре, не би тре ба ло да ула зи у ме ри тум про це не ри зи ка 
над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка, јер је За ко ном пред ви ђе но да про це ну 
ри зи ка вр ши над ле жни по ли циј ски слу жбе ник, ко ји мо же о то ме за тра жи ти 
ми шље ње цен тра за со ци јал ни рад. Суд мо же са мо да про ве ра ва да ли се 
над ле жни по ли циј ски слу жбе ник кре тао у гра ни ца ма овла шће ња и да ли је 
овла шће ње про це не ри зи ка вр шио у скла ду са ци љем у ко јем му је овла шће-
ње да то. Сва ко дру го суд ско „вред но ва ње“ про це не ри зи ка пред ста вља ло би 
пре ко ра че ње суд ске над ле жно сти. Раз у ме се да ви ше хи је рар хиј ске ин стан-
це у по ли ци ји мо гу и тре ба да вр ше кон тро лу за ко ни то сти и пра вил но сти 
про це не ри зи ка (тзв. над зор на или слу жбе на уну тра шња кон тро ла).

Хит не ме ре су кључ За ко на, а су де ћи по бро ју из ре че них ме ра сти че се 
ути сак да је За кон ра ди њи хо вог из ри ца ња и до не сен. На и ме, пре ма по да-

13 Р. Мар ко вић, 105.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2018

971

ци ма МУП-а Ср би је, са мо до кра ја 2017. го ди не (за пр вих се дам ме се ци 
при ме не За ко на) из ре че но је 13808 хит них ме ра!14 Ова број ка про гре сив но 
ра сте, што све не спор но го во ри о огром ном (по ве ћа ном) бро ју при ја ва на-
си ља у по ро ди ци, али мо же да ука зу је и на из ри ца ње тих ме ра због стра ха 
од од го вор но сти, од но сно ра ди тзв. „по ли циј ског по кри ва ња“ из ре че ним 
ме ра ма, у скла ду са ин тен ци јом за ко но дав ца из чла на 15 За ко на. Са из ре че-
ном хит ном ме ром по ли циј ски слу жбе ник фор мал но прав но ма ње мо же да 
по гре ши, док у слу ча је ви ма ње ног не из ри ца ња, уко ли ко се на си ље у по ро-
ди ци за вр ши са смрт ним или дру гим по сле ди ца ма, по ли циј ски слу жбе ник 
ће го то во си гур но би ти прав но санк ци о ни сан због то га што ни је из ре као 
хит ну ме ру. Оту да и то ли ки број из ре че них хит них ме ра. Али, хит не ме ре 
би тре ба ло да се из ри чу са мо у слу ча је ви ма не по сред не опа сно сти од на си-
ља у по ро ди ци, а не ола ко и увек. Ме ђу тим, струч ни об ра ђи ва чи За ко на 
упра во су хте ли да тај уда р ни ин стру мент ста ве у ру ке по ли ци ји, и у том 
на у му су ус пе ли. Хит не ме ре су пот пу на но ви на у на шем прав ном си сте му, 
те шко при јем чи ва за на ше усло ве. За кон у чла ну 17, став 2 пред ви ђа две 
вр сте хит них ме ра: 1) ме ра при вре ме ног уда ље ња учи ни о ца из ста на; и 2) 
ме ра при вре ме не за бра не учи ни о цу да кон так ти ра жр тву на си ља и при ла зи 
јој. Мо гу се из ре ћи ку му ла тив но обе ме ре. Хит не ме ре ко је од ре ђу је над ле-
жни по ли циј ски слу жбе ник тра ју 48 ча со ва од мо мен та уру че ња. Од лу ку о 
њи хо вом про ду же њу до но си су ди ја по је ди нац, без одр жа ва ња ро чи шта, 
да кле у скра ће ном по ступ ку, а мо гу се про ду жи ти за још 30 да на. При том, 
не ма за кон ског огра ни че ња о бро ју про ду жа ва ња ме ра, у За ко ну не сто ји да 
се мо гу про ду жи ти са мо је дан пут, та ко да се мо гу про ду жа ва ти ви ше пу та. 
Од но сне од ред бе ка рак те ри шу не до ре че но сти, од су ство ме ха ни за ма за њи-
хо во спро во ђе ње, кон тро лу и сл.

У ве зи са хит ним ме ра ма по ста вља ју се два бит на пи та ња. Пр во пи та-
ње ти че се прав не при ро де на ре ђе ња ко јим се хит не ме ре из ри чу, а дру го, у 
ве зи са тим, ка кви су (прав ни) ефек ти тих ме ра? Акт ко јим се ме ре из ру чу 
је сте пи са но на ре ђе ње. На ре ђе ње је у су шти ни прав ни на лог за од ре ђе но 
по на ша ње, чи ње ње или не чи ње ње од ко јег за ви си успе шно из вр ше ње од ре-
ђе них по ли циј ских за да та ка. Кон крет но, ов де се на ре ђе њем од ре ђе ном ли цу 
на ла же при вре ме но уда ље ње из ста на и /или за бра на да кон так ти ра жр тву 
на си ља и при ла зи јој у тра ја њу од 48 ча со ва, при че му се пре ци зи ра дан и 
вре ме от по чи ња ња ме ра. Прем да ово на ре ђе ње има обе леж ја по себ ног управ ног 
ак та (ау то ри та тив ност, кон крет ност, из вр ши вост, прав ни ефек ти)15 за ко но-
да вац на ре ђе ње о хит ним ме ра ма ни је у пот пу но сти под вео под управ но-

14 По да так са окру глог сто ла о на си љу у по ро ди ци у Вр шцу, од по моћ ни ка ми ни стра 
Ка та ри не То ма ше вић.

15 О пој му управ ног ак та: Д. Мил ков, По јам управ ног ак та, док тор ска ди сер та ци ја, 
Бе о град-Но ви Сад, 1983, 1-368.
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прав ни ре жим до но ше ња управ них ака та. За ко ном ни је пред ви ђе на суп си-
ди јар на при ме на За ко на о оп штем управ ном по ступ ку, што зна чи да се по-
ста вља пи та ње мо гућ но сти ко ри шће ња прав ног сред ства у управ ном по ступ-
ку и ту жбе у управ ном спо ру. След стве но то ме, про из ла зи да је на ре ђе ње из 
За ко на ком пле мен тар но са по ли циј ским овла шће њем на ре ђе ња из За ко на о 
по ли ци ји (члан 73, став 1, тач. 1,2,3,8). На ре ђе њем као по ли циј ским овла шће-
њем за сни ва се прав ни од нос ко ји има обе леж ја осо бе ног управ но прав ног 
од но са. Ту се не по сред но при ме њу је За кон за кон кре тан слу чај, при че му се 
на ре ђе ње од мах и из вр ша ва, ако тре ба и при нуд ним пу тем, ра ди за шти те 
без бед но сти љу ди и имо ви не, у овом слу ча ју жр тве на си ља. Да кле, реч је о 
ау то ри та тив ној кон кре ти за ци ји по ли циј ског овла шће ња на ре ђе ња, осо бе не 
са др жи не, ко ја се од но си на хит не ме ре из За ко на. Пи са но на ре ђе ње са др жи 
оне са став не де ло ве ко ји су про пи са ни За ко ном, а то су по да ци о до но си о цу, 
прав ном осно ву до но ше ња, по да ци о ли цу ко ме се ме ре из ри чу и њи хо во 
тра ја ње, дан и час из ри ца ња хит не ме ре и оба ве зу ли ца да се по ис те ку ме ре 
ја ви по ли циј ском слу жбе ни ку. На ре ђе ње још са др жи и оба ве ште ње адре са ту 
да суд мо же на пред лог ту жи о ца хит ну ме ру да про ду жи за 30 да на, као и оба-
ве ште ње да ће се мо гу ћи учи ни лац ка зни ти за тво ром до 60 да на уко ли ко 
пре кр ши хит ну ме ру. Та ко ђе, са др жи и по дат ке о жр тви, као и оба ве ште ње 
о то ме ко ме је све на ре ђе ње до ста вље но (ту жи о цу, цен тру за со ци јал ни рад, 
гру пи за ко ор ди на ци ју и са рад њу). Све ове чи ње ни це са др жа не су у дис по-
зи ти ву (из ре ци) пи са ног на ре ђе ња о из ри ца њу хит них ме ра. На ре ђе ње на 
кра ју са др жи пот пис над ле жног по ли циј ског слу жбе ни ка, као и пот пис ли ца 
ко ме се ме ра из ри че, а по сле дис по зи ти ва не са др жи обра зло же ње, као ни 
по у ку о прав ном сред ству. Из о ста вља њем обра зло же ња и по у ке о прав ном 
сред ству, као и суп си ди јар не при ме не ЗУП-а, за ко но да вац је ци ља но из бе гао 
да акт ко јим се од ре ђу ју хит не ме ре у це ло сти под ве де под управ но прав ни 
ре жим до но ше ња управ них ака та, а ти ме управ ну и суд ску кон тро лу у управ-
ном спо ру тог ак та, ко ја је, по пра ви лу (не и ну жно) јеф ти ни ја од суд ске 
кон тро ле у пар нич ном по ступ ку. Ова ко тај акт пред ста вља са мо кон кре ти-
за ци ју при ме не по ли циј ског овла шће ња на ре ђе ња, тач ни је хит не ме ре чи не 
сим би о зу са из да ва њем на ре ђе ња, што зна чи да се суд ска кон тро ла тог на-
ре ђе ња и хит них ме ра мо же вр ши ти са мо по сред но, по пра ви лу, ту жбом за 
на кна ду ште те, у пар нич ном по ступ ку. Уз то, обра зац на ре ђе ња о хит ним 
ме ра ма је ин тер ни акт, под ло жан лак шим ад ми ни стра тив ним про ме на ма, 
не пред ста вља са став ни део под за кон ске ле ги сла ти ве. Хит не ме ре по сво јој 
при ро ди пред ста вља ју огра ни ча ва ње сло бо де по на ша ња и сло бо де кре та ња 
у устав но прав ном сми слу. По ли ци ја у упо ред ним си сте ми ма има ра зна овла-
шће ња за огра ни ча ва ње на ве де них сло бо да, што је има нент но са мој при ро ди 
по ли циј ске де лат но сти. Али ме ха ни зам тог огра ни ча ва ња за ко ји се опре-
де лио наш за ко но да вац ни је нај срећ ни ји.
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Што се ти че прав них ефе ка та из да тог на ре ђе ња о хит ним ме ра ма, њи ма 
се ау то ри та тив но, кон крет но и не по сред но из вр ша ва при мар на дис по зи ци-
ја оп ште прав не нор ме у кон крет ном слу ча ју, пре ма кон крет ном ли цу и на 
тај на чин шти ти без бед ност жр тве на си ља у „про ши ре ној по ро ди ци“, што 
је обе леж је управ но прав ног од но са. Реч је прак тич но о при ме ни За ко на по-
сред ством пи са ног на ре ђе ња, ко је у те о риј ско прав ном сми слу има сва обе-
леж ја управ ног ак та, али не и у по зи тив но прав ном сми слу, бу ду ћи да је 
за ко но да вац пред ви део суд ску за шти ту у пар нич ном по ступ ку. На и ме од-
го вор на пи та ње прав не при ро де ак та (на ре ђе ња) ко јим се из ри чу хит не 
ме ре тре ба да пру жи суд ска прак са. А ка кве су со ци о ло шке или кри ми но-
ло шке по сле ди це из ри ца ња хит них ме ра, пи та ње је на ко је од го во ре тре ба 
да по ну де ван прав ни те о ре ти ча ри и дру ги прак ти ча ри.

4. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Од го вор на пи та ње да ли је свр ха За ко на (о спре ча ва њу на си ља у по ро-
ди ци) по стиг ну та ни је мо гу ће до би ти без ква ли тет ног ем пи риј ског ис тра-
жи ва ња, ко је је усло вље но про то ком вре ме на.16 Ме ђу тим, и са мом кри тич-
ком ана ли зом за кон ских од ре да ба, уз од го ва ра у ће по дат ке о бро ју из ре че них 
хит них ме ра, мо гу ће је из ве сти од ре ђе не за кључ ке о ефек ти ма при ме не 
(ква ли те ту) За ко на.

На и ме, ако се ана ли зи ра ју од ред бе о не по сред ној опа сно сти од на си ља 
у по ро ди ци, као и од ред бе о про це ни ри зи ка, сти че се ути сак да је За кон 
до не сен ра ди из ри ца ња хит них ме ра. То по твр ђу ју и пе то ци фре не број ке 
из ре че них хит них ме ра. Ло шим фор му ли са њем од ре да ба о про це ни ри зи ка 
на ру ше на је пре ко по треб на рав но те жа ко ја је им пе ра тив сва ког прав ног 
си сте ма. Те од ред бе го то во увек во де из ри ца њу хит них ме ра или од го вор-
но сти по ли циј ског слу жбе ни ка уко ли ко их не из рек не. Уме сто то га тре ба ло 
је пред ви де ти објек тив ну про це ну си ту а ци је од на си ља у по ро ди ци, но мо-
тех нич ком дик ци јом сло бод не (дис кре ци о не) оце не, а са мо у слу ча је ви ма 
ствар не не по сред не опа сно сти од на си ља у по ро ди ци, да кле стро го ре стрик-
тив но пред ви де ти мо гућ ност огра ни ча ва ња сло бо де кре та ња у пре вен тив не 
свр хе (тзв. хит не ме ре).

Сле де ће пи та ње ко је се на ме ће је сте да ли се та ко уре ђе ним хит ним 
ме ра ма по сти же без бед но сна за шти та жр та ва на си ља у по ро ди ци. Чи ни се 
да је од го вор не га ти ван, су де ћи по кр ше њу хит них ме ра па и уби стви ма ко-
ја се де ша ва ју за вре ме тра ја ња из ре че них хит них ме ра. На ив но је ве ро ва ње 

16 Од ре ђе на ис тра жи ва ња вр ше на су на под руч ју Но вог Са да: Т. Бу гар ски, „Бор ба 
про тив на си ља у по ро ди ци у прак си над ле жних ор га на у Но вом Са ду“, Збо р ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 1/2018, 106-118.
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за ко но дав ца да ће се пра ви на сил ник при др жа ва ти из ре че них ме ра. Та кве 
ме ре мо гу би ти де ло твор не код са ве сних љу ди, а то су они ко ји, по пра ви лу, 
не вр ше ни ка кво на си ље. То зна чи да су за кон ски кон ци пи ра не хит не ме ре 
од ко јих се нај ви ше оче ку је, у ства ри, огра ни че ног до ма ша ја.

Та ко ђе, по се бан про блем пред ста вља за кон ска чи ње ни ца да акт ко јим 
се од ре ђу ју хит не ме ре, прем да има сва обе леж ја управ ног ак та, ни је управ-
ни акт у сми слу За ко на. За ко ном се уста но вља ва хи брид на при ро да тог 
ак та (на ре ђе ња), прем да За кон о оп штем управ ном по ступ ку (ЗУП) ка же да 
управ ни акт мо же има ти и друк чи ји на зив од ре ше ња. Уме сто суд ске кон-
тро ле тог ак та у управ ном спо ру, јер пре ма За ко ну о управ ним спо ро ви ма, 
управ ни спор се мо же во ди ти про тив свих управ них и дру гих по је ди нач них 
ака та ако не по сто ји дру га суд ска за шти та, За ко ном је уста но вље на суд ска 
за шти та у пар нич ном по ступ ку. На тај на чин за ко но да вац на ре ђе ње о хит-
ним ме ра ма ни је под вео под управ но прав ни ре жим из да ва ња управ них ака-
та, та ко је из о ста ла мо гућ ност суд ске кон тро ле у управ ном спо ру, а суд ска 
за шти та је ску пља и ду го трај ни ја. При том, За ко ном је из вр ше на не при ме-
ре на сим би о за на ре ђе ња и хит них ме ра из За ко на, што се мо же озна чи ти као 
сво је вр сно екс пе ри мен тал но ре ше ње.

Ко нач но, За ко ном се пред ви ђа са мо де ли мич на пре кр шај на од го вор ност 
на сил ни ка (у слу ча ју кр ше ња ме ра), а не по сто је ефи ка сни ме ха ни зми пре-
кр шај не од го вор но сти учи ни ла ца на си ља у по ро ди ци. Уста но вља ва ње ефи ка-
сне пре кр шај не од го вор но сти под ра зу ме ва из ме не За ко на, као и ком пле мен-
тар не из ме не од ре да ба За ко на о ЈРМ и За ко на о пре кр ша ји ма (ели ми ни са ње 
јав ног ме ста као усло ва за оства ри ва ње пре кр шај не од го вор но сти за на си ље 
у по ро ди ци). Ефи ка сна пре кр шај на од го вор ност умно го ме би до при не ла 
за шти ти жр та ва на си ља, а циљ За ко на био би оства рен. Пре кр шај но ка жња-
ва ње на сил ни ка тре ба ло би да бу де те жи ште за ко но дав ца, оно би би ло ефи-
ка сни је и де ло твор ни је од тзв. хит них ме ра и кри вич ног про го на, ко је опет 
тре ба за др жа ти при ли ком из ме на по сто је ћег или до но ше ња но вог за ко на. 
Др жав на ре ак ци ја тре ба да се са сто ји од де ло то вр них по ли циј ских (управ-
них), пре кр шај них и кри вич них ме ра. Са мо при ме ном свих на ве де них ме ра, 
уз нор ма тив ну раз ра ду под за кон ским про пи си ма (ко ју ина че до пу шта За кон 
о по ли ци ји, јер За кон не са др жи од ред бе о раз ра ди по сту па ња по ли циј ских 
слу жбе ни ка), мо гу ће је кон тро ли са ти сва ко на си ље, па и на си ље у по ро ди ци.
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cial pro tec tion aga inst do me stic vi o len ce. As a spe cial pro blem, the aut hor emp-
ha si zes (in the Con clu sion) the ab sen ce of ef fec ti ve mis de me a no ur li a bi lity for the 
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