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ФЕЈ СБУК И УВРЕ ДА

Сажетак: Раз вој мо дер них интернeт тех но ло ги ја, омо гу ћио је мно-
го број не на чи не за ма сов ну ко му ни ка ци ју љу ди. Jедан од тих на чи на је пу тем 
дру штве них мре жа. Са ви ше од две ми ли јар де ко ри сни ка ши ром пла не те, 
Феј сбук (енгл. Fa ce bo ok) је нај ма сов ни ја дру штве на мре жа да на шњи це и 
моћ но сред ство за раз ме ну ве ли ког бро ја по да та ка, сли ка и дру гих ма те ри-
ја ла пу тем сво јих про фи ла, ко ји чак мо гу би ти јав но до ступ ни нео д ре ђе ном 
бро ју ли ца. Са та квим мо гућ но сти ма, Феј сбук пред ста вља по год но сред ство 
за раз не зло у по тре бе, те за вр ше ње раз ли чи тих кри вич них де ла. 

Че ста је си ту а ци ја да ко ри сни ци пре ко про фи ла об ја вљу ју раз ли чи те 
ста ту се, фо то гра фи је, сним ке или да по ста вља ју ко мен та ре на ста ту се, 
фо то гра фи је или сним ке, увре дљи вог са др жа ја. Са ста но ви шта на шег по зи-
тив ног кри вич ног пра ва, кри вич но прав на за шти та ча сти и угле да по је дин ца, 
као не ма те ри јал них људ ских вред но сти, у овим си ту а ци ја ма ни је спо р на. 
Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње прав не ква ли фи ка ци је та квих ин кри ми ни са-
них по на ша ња, од но сно да ли се кроз те рад ње учи ни ла ца оства ру је основ ни 
или ква ли фи ко ва ни об лик кри вич ног де ла увре де из чл. 170 Кри вич ног за ко-
ни ка, с об зи ром на по себ но сред ство из вр ше ња. Ау тор у ра ду ука зу је на 
чи ње ни це и окол но сти ко је ути чу на прав ну ква ли фи ка ци ју кри вич ног де ла 
увре да учи ње ног пу тем Феј сбу ка, по јав не об ли ке, као и раз ли чи те мо гу ће 
на чи не ње го вог оства ри ва ња од стра не ви ше ли ца. 

Кључнеречи: дру штве не мре же, Феј сбук, кри вич но де ло увре да, прав-
на ква ли фи ка ци ја, по јав ни об ли ци.

1. УВОД

Да нас је жи вот без упо тре бе гло бал них ра чу нар ских мре жа, а са мим 
тим и дру штве них мре жа, го то во не за ми слив. Ова кон ста та ци ја, пре све га 
ва жи за мла ђе ге не ра ци је, ко је су ро ђе не у до ба тзв. ин фор ма ци о ног дру штва. 



470

Сте фан Д. Пе тра ши но вић, Феј сбук и увре да (стр. 469–485)

Раз вој ин фор ма ци о не тех но ло ги је до нео је са вре ме ном дру штву го то во без број 
по год но сти, јер су ко ри сни ци ма пру же не зна чај не мо гућ но сти за при ступ 
ди ги тал ним са др жа ји ма, ко му ни ци ра ње и олак ша но оба вља ње сва ко днев них 
ак тив но сти.1 Фор ми ра њем Ин тер не та као јав но до ступ не гло бал не мре же 
са ста вље не од ра чу нар ских мре жа, омо гу ће но је ко ри сни ци ма да ко ри шће-
њем сво јих ра чу на ра, па мет них мо бил них те ле фо на, та бле та и дру гих сред-
ста ва раз ме њу ју ин фор ма ци је у сва ком тре нут ку и на сва ком ме сту. Је дан 
од на чи на ко му ни ка ци је у вир ту ел ном све том, ко ји за у зи ма зна чај но ме сто, 
је сте пу тем сер ви са за дру штве не или со ци јал не мре же, по хра ње них у об ли-
ку плат фор ми, про зо ра или веб сај то ва. Дру штве не мре же се мо гу де фи ни са-
ти и као скуп ин тер нет про гра ма ко ји слу же да би се љу ди у ко му ни ка ци ји 
по ве за ли са сво јим при ја те љи ма, ро ђа ци ма, ко ле га ма и кли јен ти ма, при че му 
њи хо ви ин те ре си мо гу да бу ду дру штве ни, по слов ни или ме шо ви ти.2 Циљ 
ових сер ви са је ус по ста вља ње но вих по знан ства из ме ђу ко ри сни ка, скла па ње 
при ја тељ ста ва, раз ме на ин фор ма ци ја, фо то гра фи ја, сни ма ка и дру гог ма те-
ри ја ла, ши ром све та.

По сто је ра зно вр сни сер ви си за дру штве не мре же, по пут Феј сбу ка, Ин ста-
гра ма (енгл. In sta gram), Тви те ра (енгл. Twit ter), Ју ту ба (енгл. You tu be), Мај спеј са 
(енгл. Myspa ce), Скај па (енгл. Skype) и др. Упо ре до са њи ма ра сте по пу лар-
ност плат фор ми за до пи си ва ње, упо тре бом мо бил них апли ка ци ја за раз ме ну 
по ру ка раз ли чи тог са др жа ја, пу тем ин тер нет мре же. Нај по пу лар ни је та кве 
плат фор ме су: Вот сап (енгл. What sApp), Ви бер (енгл. Vi ber), Феј сбук ме син џер 
(енгл. Fa ce bo ok Mes sin ger) и др. 

Феј сбук3 је и у на шој др жа ви нај по пу лар ни ја он лајн дру штве на мре жа4, 
па је сто га по год но сред ство за раз ли чи те зло у по тре бе5, те за вр ше ње ве ли ког 

1 Ми ла на Пи са рић, Елек трон ски до ка зи у кри вич ном по ступ ку, Но ви Сад 2019, 5.
2 So cial Net wo ring, http://www.in ve sto pe dia.co m/terms/s/so cial-net wor king.asp , 06. април 

2020. 
3 По чео је са ра дом 04. фе бру а ра 2004. го ди не и у вла сни штву је исто и ме ног пред у зе-

ћа Fa ce bo ok, Inc са се ди штем у гра ду Па ло Ал то, Ка ли фор ни ја, Сје ди ње не Аме рич ке Др-
жа ве. На стао је као иде ја не ко ли ко сту де на та Хар вар да о он лајн за јед ни ци при ја те ља са 
фо то гра фи ја ма и про фи ли ма ко је они са ми по ста вља ју, од но сно као иде ја о ства ра њу ин-
тер ак тив не вир ту ел не за јед ни це па ра лел не са дру штве ним за јед ни ца ма ко је по сто је у ствар-
ном све ту. Ви ше о то ме вид. Ben Me zrih, Slu čaj ni mi li jar de ri: na sta ja nje Fej sbu ka, Be o grad 
2010, 72 (Нав. пре ма Ан дреј Ди ли ген ски, Дра ган Пр ља, Феј сбук, за шти та по да та ка и суд ска 
прак са, Ин сти тут за упо ред но пра во, Бе о град 2018, 9). 

4 U Sr bi ji vi še od 90 od sto na Fej sbu ku, ra pid ni rast ko ri sni ka In sta gra ma, https://www.da-
nas.rs /teh no lo gi je/u-sr bi ji-vi se-od -90-od sto-na -fej sbu ku-ra pid ni-rast-ko ri sni ka- in sta gra ma/, 03. 
април 2020, Sr bi ja pr va po bro ju ko ri sni ka “Fej sbu ka” u re gi o nu, https://www.blic.rs/ve sti/dru stvo/
sr bi ja-pr va-po -bro ju-ko ri sni ka-fej sbu ka-u-re gi o nu/6bd 71wv , 03 април 2020.

5 Зло у по тре ба дру штве них мре жа се мо же де фи ни са ти као де ви јант но по на ша ње које 
се са сто ји у не ле гал ном ко ри шће њу дру штве них мре жа про тив но пра ви ли ма о за шти ти при-
ват но сти, про то ко ли ма о елек трон ској ко му ни ка ци ји, пре по ру ка ма и утвр ђе ним пра ви ли ма 
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бро ја кри вич них де ла. Че сто смо све до ци раз ли чи тих об ја ва, фо то гра фи ја, 
сни ма ка или ко мен та ра на Феј сбу ку увре дљи вог са др жа ја, са ко ји ма се са ми 
упо зна је мо као ко ри сни ци или са зна је мо за њих по сред ством ко ри сни ка. 
Сход но то ме, рад ће би ти по све ћен раз ли чи тим об ли ци ма по вре де ча сти и 
угле да свих гра ђа на пу тем Феј сбу ка, би ло оних ко ји ко ри сте ту дру штве ну 
мре жу или не, из угла кри вич но прав не за шти те и ин кри ми ни са ње та квих 
по на ша ња кроз кри вич но де ло увре да из чл. 170 Кри вич ног за ко ни ка6. 

2. КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО УВРЕ ДА (ЗА КО НО ДАВ НИ ОКВИР)

Част и углед, као не ма те ри јал не вред но сти чо ве ка и објект кри вич но-
прав не за шти те, ре гу ли са ни су на шим КЗ и кри вич на де ла про тив ових 
вред но сти си сте ма ти зо ва на су у гла ви XVII у чл. 170-177 КЗ. И по ред ви ше 
пој мов них од ре ђе ња ча сти и угле да у те о ри ји кри вич ног пра ва, не сум њи во 
је да се ра ди о ве о ма уско по ве за ним пој мо ви ма ко ји ко ег зи сти ра ју исто вре-
ме но.7 Нпр. пре ма Жи ва но ви ћу част пред ста вља скуп вред но сти ко је чо век 
има као је ди но људ ско би ће и као члан из ве сне људ ске за јед ни це, као што 
су мо рал на, кул тур на, прав на вред ност и са чи ња ва ју тзв. уну тра шњу или 
су бјек тив ну част. Ува жа ва ње пак у дру штве ној за јед ни ци, ко је од го ва ра 
не чи јој уну тра шњој ча сти зо ве се спољ ном или објек тив ном ча шћу.8 Дру гим 
ре чи ма, објек тив на или спо ља шна част од го ва ра пој му углед. 

Као основ но де ло про тив ча сти и угле да, за ко но да вац је про пи сао кри-
вич но де ло увре да из чл. 170 КЗ.9

У ста ву 1. од ре ђен је основ ни об лик. Основ ни об лик кри вич но де ла чи ни 
онај ко увре ди дру гог. Из на ве де ног, ви ди се да је рад ња из вр ше ња од ре ђе на 
по сле дич но. По ла зе ћи од са др жи не ча сти и угле да, рад ња из вр ше ња мо же 

ко ја по сто је на дру штве ним мре жа ма, 241 чи ме се дру штву и по је дин ци ма ко ри сни ци ма 
дру штве них мре жа, али и они ма ко ји то ни су, на но си ма те ри јал на и не ма те ри јал на ште та. 
Оп шир ни је о зло у по тре ба ма дру штве них мре жа: Ви да Ви лић, По вре да пра ва на при ват-
ност зло у по тре бом дру штве них мре жа као об лик ком пу тер ског кри ми на ла, Ниш 2016, 107 
(док тор ска ди сер та ци ја).

6 Кри вич ни за ко ник, 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 и 35/19 (у да љем тек сту: КЗ).

7 Та ко и Бра ни слав Ри сти во је вић, „О оправ да но сти уки да ња увре де и кле ве те“, Збо р-
ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (Збо р ник ра до ва ПФНС) 1/2014, 163-164. 

8 То ма Жи ва но вић, Осно ви кри вич ног пра ва, По себ ни дио, 1. Књи га (Кри вич на де ла 
про тив при ват них до ба ра), Бе о град 1923, 120.

9 Сва дру га кри вич на де ла у овој гла ви се на ла зе у од но су спе ци ја ли те та пре ма кри-
вич ном де лу увре да. Из тог раз ло га је оно основ но, јер ће оно увек по сто ја ти, уко ли ко у 
рад ња ма учи ни о ца ни су оства ре на обе леж ја не ког дру гог кри вич но де ла из ове гла ве. Ви ше 
о то ме вид. Дар ко Те пав че вић, Кри вич на дје ла про тив ча сти и угле да, Кра гу је вац 2004, 72 
(док тор ска ди сер та ци ја).
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би ти би ло ко ја из ја ва ко јом се не ги ра или пот це њу је (од но сно ома ло ва жа ва) 
не ка вред ност ко ја чи ни част и углед кон крет ног по је дин ца. Сле ди за кљу чак 
да из ја ва као та ква мо ра би ти по доб на ка ко би се не ко ли це ома ло ва жи ло и 
мо же се оства ри ти усме ним или пи сме ним пу тем, де ли ма, ге сто ви ма, зна-
ци ма и сл. Пре ма то ме, увре да мо же би ти вер бал на, ре ал на (увре да де лом) 
и увре да сим бо ли ма/зна ци ма/ге сто ви ма. Да би по сто ја ло ово кри вич но де ло, 
нео п ход но је и по сто ја ње до дат них усло ва. Пр во, нео п ход но је да се па сив ни 
су бјект мо же од ре ди ти. То не мо ра зна чи ти по и ме нич но озна ча ва ње па сив ног 
су бјек та, већ да се на осно ву чи ње ни ца и окол но сти мо же до ћи до за кључ ка 
да је де лат ност упе ре на про тив од ре ђе ног ли ца. Дру го, де ло ће по сто ја ти 
ако је из ја ва ома ло ва жа ва ња са зна та од стра не па сив ног су бјек та или пак 
дру гог ли ца. Тре ће, из ја ва ома ло ва жа ва ња се це ни пре ма објек тив ним окол-
но сти ма, пра ви ли ма по на ша ња, схва та њи ма и етич ким вред но ва њи ма од-
ре ђе не сре ди не. На ме ће се за кљу чак да се су бјек тив ни осе ћај увре ђе ног не 
мо ра по кла па ти са објек тив ним кри те ри ју ми ма. Са др жај из ја ве ома ло ва жа-
ва ња мо же би ти исти нит или не и сти нит, али у сва ком слу ча ју то мо ра ју би ти 
чи ње ни це ко је пред ста вља ју увре ду. Де ло је свр ше но оног тре нут ка ка да је 
увре дљи ва из ја ва са зна та би ло од стра не увре ђе ног или од дру гог ли ца. На 
пла ну кри ви це, увре да се мо же из вр ши ти са мо са уми шља јем. Ка зна за 
основ ни об лик је нов ча на и за ко но да вац је про пи сао по себ ни ми ни мум и 
по себ ни мак си мум нов ча не ка зне, у ра спо ну од два де сет до сто днев них 
из но са или од че тр де сет до две ста хи ља да ди на ра (у за ви сно сти од си сте ма 
нов ча не ка зне ко ји ће се кон крет но при ме ни ти).

У ста ву 2. пред ви ђен је ква ли фи ко ва ни об лик увре де. Овај об лик ће 
по сто ја ти он да ка да је увре да учи ње на пу тем штам пе, ра ди ја, те ле ви зи је 
или слич них сред ста ва или на јав ном ску пу.10 Ква ли фи ка тор на окол ност 
ко ја овај об лик увре де чи ни те жим у од но су на основ ни је сред ство из вр ше-
ња (штам па, ра дио, те ле ви зи ја, слич но сред ство) или ме сто из вр ше ња (јав-
ни скуп). По пра ви лу, у овим си ту а ци ја ма до ла зи до мо гућ но сти те жег по-
вре ђи ва ња ча сти и угле да па сив ног су бјек та, јер овим сред стви ма и на та квом 
ме сту омо гу ће но је ши рем пу бли ци те ту да до ђе до са зна ња за увре дљи ву 
из ја ву. Ка зна за ква ли фи ко ва ни об лик је та ко ђе нов ча на, са про пи са ним 
по себ ним ми ни му мом и по себ ним мак си му мом у ра спо ну од осам де сет хи-
ља да до две ста че тр де сет днев них из но са или од сто пе де сет хи ља да до че-
три сто пе де сет хи ља да ди на ра.

У слу ча ју да увре ђе ни уз вра ти увре ду (тзв. ком пен зо ва на увре да), суд 
мо же обе или јед ну стра ну ка зни ти или осло бо ди ти од ка зне (чл. 170 ст. 3 КЗ). 

10 Ква ли фи ко ва ни об лик увре де мо же се озна чи ти као јав на увре дом или јав на из ја ва 
ома ло ва жа ва ња. Ви ше о то ме вид. Се ад Џи нић, Кри вич но де ло увре де, Бе о град 1993, 187 
(док тор ска дисер та ци ја).
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У од ре ђе ним дру штве ним обла сти ма или при ли ком од ре ђе них си ту а-
ци ја, нео п ход но је из ра жа ва ње кри тич ких из ја ва, ми шље ња или ста во ва о 
дру гим ли ци ма, што по не кад под ра зу ме ва и увре дљи ву ре то ри ку. Раз лог 
то ме ле жи у чи ње ни ци пре те жно сти ових ин те ре са у од но су на ин те ре се 
при ма о ца из ја ва, ми шље ња и ста во ва. У ста ву 4. пред ви ђе не су де лат но сти 
и си ту а ци је у ко ји ма не ће до ћи до при ме не кри вич ног пра ва, од но сно не ће 
по сто ја ти ни је дан од об ли ка кри вич ног де ла из ст. 1. до 3., иа ко су оства ре-
ни сви објек тив ни и су бјек тив ни еле мен ти кри вич ног де ла увре де. За пра во, 
ако је из ја ва ома ло ва жа ва ња учи ње на у окви ру озбиљ не кри ти ке у на уч ном, 
књи жев ном или умет нич ком де лу, у вр ше њу слу жбе не ду жно сти, но ви нар ског 
по зи ва, по ли тич ке де лат но сти, у од бра ни не ког пра ва или за шти ти оправ да-
них ин те ре са, не ће се ка зни ти учи ни лац тог де ла, ако се из на чи на из ра жа ва-
ња или из дру гих окол но сти ви ди да то ни је учи нио у на ме ри ома ло ва жа ва ња. 
У тим слу ча је ви ма ис кљу че на је про тив прав ност рад њи учи ни о ца. Иа ко се 
за основ ни и те жи об лик увре де не зах те ва на ме ра, као по се бан су бјек тив ни 
еле мент би ћа кри вич ног де ла, од су ство та кве на ме ре у ста ву 4. је по себ но 
ис так ну то, што се мо ра до ка за ти у сва ком кон крет ном слу ча ју.11 

За по тре бе раз гра ни че ња ква ли фи ко ва ног од основ ног об ли ка овог дела 
нео п ход но је утвр ди ти по јам јав не увре де или јав не из ја ве ома ло ва жа ва ња.

По јам по себ них сред ста ва из вр ше ња те жег об ли ка увре де по пут штам-
пе, ра ди ја, те ле ви зи је (јед ном реч ју ме ди ји), тре ба схва ти ти у скла ду са при-
ро дом кри вич ног де ла увре де и у ве зи са од ред ба ма За ко на о јав ном ин фор ми-
са њу и ме ди ји ма12. Пре ма том за ко ну, ме диј је сред ство јав ног оба ве шта ва ња 
ко је ре чи ма, сли ком, од но сно зву ком пре но си уре ђи вач ки об ли ко ва не ин фор-
ма ци је, иде је и ми шље ња и дру ге са др жа је, на ме ње не јав ној ди стри бу ци ји 
и нео д ре ђе ном бро ју ко ри сни ка (чл. 29. ст. 1. ЗЈИМ). Под ме ди јем се у сми слу 
овог за ко на на ро чи то под ра зу ме ва ју днев не и пе ри о дич не но ви не, сер вис но-
вин ске аген ци је, ра дио-про грам и те ле ви зиј ски про грам и елек трон ска из да-
ња тих ме ди ја, као и са мо стал на елек трон ска из да ња (уре ђи вач ки об ли ко ва не 
ин тер нет стра ни це или ин тер нет пор та ли), а ко ји су ре ги сто ва ни у Ре ги стру 
ме ди ја, у скла ду са овим за ко ном (чл. 29. ст. 2. ЗЈИМ). Не сма тра ју се ме ди ји ма 
у сми слу овог за ко на књи га, филм, но сач ау дио и ау дио-ви зу ел ног са др жа ја, 
на уч ни и струч ни ча со пис на ме њен пр вен стве но ин фор ми са њу или обра зо ва њу 

11 Са кри вич но про це сног аспек та, уко ли ко је кри вич но прав ни до га ђај про ис те као из 
окол но сти пред ви ђе ним у чл. 170. ст. 4. КЗ, при ват ни ту жи лац је ду жан да у чи ње нич ном 
опи су де ла у при ват ној ту жби, окри вље ном ста ви на те рет да је увре ду учи нио у на ме ри 
ома ло ва жа ва ња (ко ја се мо ра и до ка за ти), јер услед овог не до стат ка, окри вље ном је ста вље но 
на те рет де ло ко је по за ко ну ни је кри вич но де ло, због не по сто ја ња бит ног су бјек тив ног еле-
мен та би ћа овог кри вич ног де ла. Ово пра ви ло не ва жи за из ја ве ома ло ва жа ва ња ко је ни су 
да те под тим окол но сти ма и та да је по треб но утвр ди ти са мо уми шљај на стра ни учи ни о ца.

12 За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 83/2014, 58/2015 
и 12/2016 (у да љем тек сту: ЗЈИМ).
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од ре ђе не про фе си о нал не гру пе, оста ле штам па не пу бли ка ци је, ка та лог који 
са др жи ис кљу чи во оба ве ште ња, огла се, ре кла ме и ин фор ма ци је, итд. (чл. 30 
ст. 1. ЗЈИМ). Осим ових, за ко ном је про пи са но и то да ме ди ји ни су плат фор ме, 
по пут ин тер нет фо ру ма, дру штве них мре жа и дру гих плат фор ми ко је омо-
гу ћа ва ју сло бод ну раз ме ну ин фор ма ци ја, иде ја и ми шље ња ње них чла но ва, 
ни ти би ло ко ја дру га са мо стал на елек трон ска пу бли ка ци ја, по пут бло го ва, 
веб-пре зен та ци ја и слич них елек трон ских пре зен та ци ја, осим ако ни су ре-
ги стро ва не у Ре ги стру ме ди ја, у скла ду са овим за ко ном (чл. 30. ст. 2. ЗЈИМ).

Мас ме ди ји, по пут штам пе, те ле ви зи је и ра ди ја има ју за циљ ин фор ми-
са ње гра ђа на и ус по ста вља ње ко му ни ка ци је пу тем на пи са не или жи ве ре чи. 
ЗЈИМ има за да так да оси гу ра са јед не стра не сло бо ду ми шље ња и кри ти ке 
(сло бо да из ра жа ва ња), а са дру ге стра не сло бо ду из но ше ња оне исти не ко ја није 
у ве зи са нај им тим ни јим жи во том чо ве ка, са ње го вим ду хов ним и мо рал ним 
вред но сти ма, са ње го вим људ ским до сто јан ством.13 Сло бо да из ра жа ва ња је 
јед но од основ них људ ских пра ва и по диг ну то је на ранг устав ног пра ва. Чл. 
46 ст. 1. Уста ва14 јем чи се сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, као и сло бо да 
да се го во ром, пи са њем, сли ком или на дру ги на чин тра же, при ма ју и ши ре 
оба ве ште ња и иде је. У ста ву 2. пред ви ђе на су огра ни че ња, па се сло бо да 
из ра жа ва ња мо же огра ни чи ти, ако је то нео п ход но ра ди за шти те пра ва и 
угле да дру гих, чу ва ња ау то ри те та и не при стра сно сти су да и за шти те јав ног 
здра вља, мо ра ла де мо крат ског дру штва и на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли-
ке Ср би је. Та ко ђе, сло бо да из ра жа ва ња је за га ран то ва на и чл. 10. Европ ске 
кон вен ци је о људ ским пра ви ма и основ ним сло бо да ма (у да љем тек сту: 
ЕКЉП), ко ју је на ша др жа ва ра ти фи ко ва ла 26. де цем бра 2003. го ди не. Сло-
бо да мас ме ди ја об у хва та све мо дер не на чи не ко му ни ка ци је ко ји су по год ни 
за са оп шта ва ње ми сли и иде ја, укљу чу ју ћи и ин тер нет ко ји ни је по сто јао у 
вре ме ка да је ЕКЉП са чи ње на (1950). До ду ше, ин тер нет не мо же да се под-
ве де под ра дио, те ле ви зи ју и би о скоп ко ји су из ри чи то по ме ну ти у чл. 10, 
али сва ка ко, спа да у оп шти вид сло бо де из ра жа ва ња.15 

Сва ко од ових сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, по го то во те ле ви зи ја, 
има ју ве ли ку моћ ути ца ја на јав но мње ње и до ступ ни су нео д ре ђе ном кру гу 
ли ца. Та кве ка рак те ри сти ке чи не их по бод ним сред ством да се кроз са оп-
шта ва њем из ја ва ома ло ва жа ва ња, по пра ви лу те же по вре ђу ју част и углед 
оних ли ца на ко ја се из ја ва од но си, што оправ да ва те жу ква ли фи ка ци ју и 

13 С. Џи нић, 192.
14 Устав Ре пу бли ке Ср би је, Сл. гла сник РС, бр. 98/2006.
15 Алек сан дар Јак шић, Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви ма: Ко мен тар, Бе о град 

2006, 297. Овај став је не спо ран у прак си Европ ског су да за људ ска пра ва. Вид. пре су де 
Европ ског су да за људ ска пра ва у пред ме ту Ti mes New spa pers Ltd. v. UK (Пред став ке број 
3002/03 и 23676/03), од 10 мар та 2009. го ди не, Edi to rial Bo ard of Pra vo ve De lo and Shte kel v. 
Ukra i ne (Пред став ка број 33014/05), од 05. ма ја 2011. го ди не.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020

475

сто же санк ци о ни са ње учи ни ла ца. Код сло бо де го во ра и мр жње (об у хва та-
ју ћи и из ја ве ома ло ва жа ва ња) се ра ди за пра во о про на ла же њу и ус по ста вља њу 
ба лан са из ме ђу раз ли чи тих ин те ре са.16 

У сфе ри по ли тич ког де ло ва ња од ре ђе них ли ца и по сту па ка јав них лич-
но сти, по је дин ци или ко лек ти ви пу тем мас ме ди ја мо гу из но си ти сво је ми-
шље ње или вред но сни суд о тим ли ци ма, чак и са оштри јим реч ни ком и 
увре дљи вим са др жа јем, са мо под усло вом да се из ја ва од но си на свој ства тих 
ли ца и за рад оства ри ва ња основ них иде ја де мо крат ског дру штва и до зво ље не 
кри ти ке. Дру гим ре чи ма, не ма оправ да ња та квим из ја ва ма ка да се оне од но се 
на при ват ност тих ли ца. Све ово што је ре че но за по себ на сред ства пу тем 
ко јих се вр ши увре да, мо же се ана лог но при ме ни ти и за јав не ску по ве. Под 
пој мом јав ног ску па под ра зу ме ва се јав но сти до сту пан скуп ве ћег бро ја ли-
ца ко ја су се оку пи ла у ци љу не ког за јед нич ког по ли тич ког, кул тур ног или 
дру гог де ло ва ња.17 Ме ђу тим, то не зна чи да се за по тре бе те жег об ли ка 
увре де, јав на увре да мо ра учи ни ти на јав ном ме сту18.

За раз ли ку од штам пе, те ле ви зи је и ра ди ја, по ста вља се пи та ње ко ја су 
то слич на сред ства из чл. 170 ст. 2 КЗ, пу тем ко јих се мо же учи ни ти те жи 
об лик увре де.

По јам „слич на сред ства“, упу ћу је на по тре бу ту ма че ња нор ме пу тем 
ана ло ги је, као вр сте ло гич ког ту ма че ња (ar gu men tum a si mi li ad si mi le).19 За 
ње го во схва та ње, нео п ход но је екс тен зив ни је ту ма че ње нор ме, не осла ња-
ју ћи се ис кљу чи во на од ред бе ЗЈИМ, од но сно на по јам ме ди ја, ка ко би се 
утвр дио њен пра ви сми сао и зна чај. Сма тра мо да је при хва тљи во пој мов но 
од ре ђе ње „слич ног сред ства“, као сва ко оно сред ство ко је је по бод но да пре-
не се ин фор ма ци је о из ја ви ома ло ва жа ва ња по сред ством ре чи, сли ка, зву ка 
или звуч но-ви зу ел них са др жа ја и ко је су јав но до ступ не нео д ре ђе ном бро ју 
не и ден ти фи ко ва них ли ца, чи ме се по пра ви лу мо гу те же по вре ди ти част 
и углед ли ца на ко га се из ја ва од но си. Без об зи ра што ЗЈИМ не под ра зу ме ва 
под пој мом ме диј плат фор ме, по пут ин тер нет фо ру ма, дру штве них мре жа, 
бло го ва, пре зен та ци ја и сл. (осим ако ни су ре ги стро ва не), у ери са вре ме них 
тех но ло ги ја, на ве де не плат фор ме мо гу има ти мно го ви ше ко ри сни ка и по-
тен ци јал них при ма ла ца ин фор ма ци ја, од ре ци мо не ке ре ги стро ва не ре ги о-
нал не те ле ви зи је ко ја је ме диј, па се услов но ре че но и оне мо гу сма тра ти 

16 Јо ван Ћи рић, „Увре да“, Су ђе ње у раз мном ро ку и дру ги кри вич но прав ни ин стру мен ти 
аде кват но сти др жав не ре ак ци је на кри ми на ли тет (ур. С. Бе ја то вић и др.), Зла ти бор-Бе о-
град 2015, 109.

17 Зо ран Сто ја но вић, Кри вич но пра во, По себ ни део, Бе о град 2011, 72.
18 Под јав ним ме стом се мо же од ре ди ти сва ко ме сто ко је је при сту пач но ин ди ви ду ал но 

нео д ре ђе ном бро ју ли ца.
19 Оп шир ни је о то ме вид. Зо ран Сто ја но вић, Кри вич но пра во, Оп шти део, Бе о град 2011, 

46-47.
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слич ним сред стви ма за по тре бе ква ли фи ко ва ног об ли ка увре де.20 Са дру ге 
стра не, не мо же се при хва ти ти ге не рал ни став о по доб но сти та квих сред ста-
ва, већ се то мо ра це ни ти у сва ком кон крет ном слу ча ју. У сва ком слу ча ју, 
при ли ком ту ма че ња од ред би о јав ној увре ди и од ре ђи ва њу по себ них сред-
ста ва из вр ше ња или ме ста, од ред бе ре ле ват них про пи са (нпр. ЗЈИМ, За ко на 
о јав ном оку пља њу21) мо гу са мо по слу жи ти у ту ма че њу би ћа овог кри вич ног 
де ла, с об зи ром да од ред ба из чл. 170 ст. 2 КЗ не ма ди рект ни об лик блан кет-
не нор ме. По ред од ред би ре ле вант них про пи са, ту ма че ње је де тер ми ни са но 
објек тив ним ме ри ли ма ра су ђи ва ња, оп штим ис ку ством, увре же ним пој мо-
ви ма и схва та њи ма, што ја сно ука зу је на при мат у ту ма че њу и при ме ни 
Кри вич ног за ко ни ка у од но су на од ред бе ЗЈИМ и дру гих про пи са.

Го ње ње за кри вич но де ло увре де пред у зи ма се по при ват ној ту жби (чл. 
177 ст. 1 КЗ), а ако је де ло учи ње но пре ма умр лом ли цу, го ње ње се пред у-
зи ма по при ват ној ту жби брач ног дру га или ли ца ко је је са умр лим жи ве ло 
у трај ној ван брач ној за јед ни ци, срод ни ка у пра вој ли ни ји, усво ји о ца, усво-
је ни ка, бра та или се стре умр лог ли ца (чл. 177. ст. 2. КЗ). 

3. УВРЕ ДА ПУ ТЕМ ФЕЈ СБУ КА: ОСНОВ НИ ИЛИ  
КВА ЛИ ФИ КО ВА НИ ОБ ЛИК КРИ ВИЧ НОГ ДЕ ЛА?

Са сво јим оп ци ја ма и мо гућ но сти ма, Феј сбук пру жа до ста на чи на за 
ус по ста вља ње ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма. Пу тем ње га се огро ман број по-
да та ка, сли ка, ви део кли по ва и дру гих ма те ри ја ла раз ме њу је, по ста вља на 
про фи ле и чи не јав но до ступ ним.22 Ње гов кон цепт ра да за сни ва се на умре жа-
ва њу и скла па њу при ја тељ ста ва из ме ђу ко ри сни ка, пу тем сво јих про фи ла. 
При ли ком при сту па ли ца овој дру штве ној мре жи, нео п ход на је прет ход на 
ре ги стра ци ја, по пу ња ва њем оба ве зних по да та ка (нпр. име и пре зи ме, e-mail 
адре са, да тум ро ђе ња, пол и др.). Ти по да ци не мо ра ју би ти исти ни ти,23 што 
омо гу ћа ва зло на мер ним ко ри сни ци ма да пу тем Феј сбук вре ђа ју дру ге под 
псе у до ни мом или ла жним име ни ма. У та квим си ту а ци ја ма, мо же до ћи до 
при ви да да је од ре ђе но ли це увре ди ло дру гог, што мо же ство ри ти про блем 
у откривању и до ка зи ва њу пра вог учи ни о ца. 

20 ЗЈИМ је до нет 02. ав гу ста 2014. го ди не, а у при ме ни је од 13. ав гу ста исте го ди не. То 
је ре ла тив но дуг пе ри од од пет го ди на у ком су се де си ле ено рм не про ме не у ко му ни ка ци ји 
љу ди пу тем Ин тер не та и ко је зах те ва ју из ме не и до пу не прав не ре гу ла ти ве у тој обла сти. 

21 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 6/2016.
22 Ан дреј Ди ли ген ски, Дра ган Пр ља, Феј сбук и пра во, Ин сти тут за упо ред но пра во, 

Бе о град 2014, 5.
23 Ibid, 75-76.
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Је дан од на чи на ко му ни ка ци је на Феј сбу ку је пу тем по ста вља ња ста ту са 
тек су ал не са др жи не. Тај ста тус ко ри сник мо же по ста ви ти/об ја ви ти на свом 
про фи лу, про фи лу свог „при ја те ља“ или ко ри сни ка ко ји ни је ње гов при ја тељ 
(под усло вом да му је про фил „от кљу чан“-јав но до сту пан). Том при ли ком мо гу 
се обе ле жи ти („та го ва ти“, оп ци ја „Тag fri end“) је дан или ви ше при ја те ља, 
чи ме ау то мат ски та кав ста тус би ва ви дљив и на про фи лу тог при ја те ља, под 
усло вом да му „зид“ про фи ла (енгл. Feed) ни је за кљу чан. Та ко ђе, као и ста-
тус, мо гу се об ја ви ти фо то гра фи је или ви део за пи си и обе ле жи ти је дан или 
ви ше при ја те ља. Ко ри шће ње свих на ве де них оп ци ја озна ча ва ју се јед ним 
име ном – об ја ва. Ко ри сни ци мо гу изра зи ти свој став пре ма тим об ја ва ма оп ци-
јом ко мен та ра, лајк дуг ме та (оп ци ја сви ђа ња об ја ве – Li ke but ton) или дру гих 
„смај ли ја“ (они им пли ци ра ју осе ћа ње ко ри сни ка, нпр. ту ге, бе са, ра до сти и сл.). 
Оп ци јом шер (енгл. Sha re), ко ри сни ци мо гу по де ли ти об ја ве дру гих при ја-
те ља и исто вре ме но обе ле жи ти не ког при ја те ља и до да ти не ки свој ко мен тар. 
Ко ри сни ци ма је омо гу ће но и да јав но еми ту ју сним ке ужи во. Они мо гу ко му-
ни ци ра ти по је ди нач но или фор ми ра њем гру па и пре ко ин бок са (енгл. In box), 
сла њем по ру ка (све оне са др жа је ко ји се и ина че мо гу об ја ви ти), али ипак 
оне ни су јав но до ступ не дру гим адре са ти ма. При ја те љи ме ђу соб но мо гу 
фор ми ра ти гру пе (оп ци ја енгл. Gro up) у ци љу олак ша не ко му ни ка ци је и број 
при ја те ља мо же би ти огра ни чен, али и не мо ра. Све об ја ве у тој гру пи ни су 
јав но до ступ не дру ги ма, већ са мо чла но ви ма гру пе. У по след ње вре ме, међу 
ко ри сни ци ма су ве о ма по пу лар не при че (енгл. Sto ri es), ко је мо гу би ти ис пу-
ње не раз ли чи тим са др жа јем (текст, фо то гра фи ја, сни мак и сл.). Ме ђу тим, 
ова оп ци ја је вре мен ски огра ни че на и јав но је до ступ на 24 са ти. Осим ко му ни-
ка ци је ус по ста вља њем при ја тељ ства, ко ри сни ци не мо ра ју би ти ме ђу соб но 
при ја те љи да би ви де ли об ја ве дру гих ко ри сни ка. То се мо же оства ри ти оп-
ци јом пра ће ња (енгл. Fol low).24 При ступ ко ри сни ци ма Феј сбу ку, до дат но је 
олак шан ства ра њем апли ка ци ја за мо бил не те ле фо не. По ве зи ва њем на ин-
тер нет мре жу, ко ри сни ци мо гу об ја ви ти увре ду са сва ког ме ста и у сва ком 
тре нут ку.25 Из све га на ве де ног, мо же се до ћи до за кључ ка да је по тен ци јал-
ним учи ни о ци ма увре де, на рас по ла га њу мно штво на чи на за из вр ше ње овог 
кри вич ног де ла.

Сва ки Феј сбук ко ри сник мо же има ти од не ко ли ци не до не ко ли ко де се-
ти на, сто ти на, хи ља да, па и ми ли о на при ја те ља, јер не по сто ји огра ни че ње 
у бро ју при ја те ља. При ли ком об ја вљи ва ња не ког са др жа ја, сва ки ко ри сник 
има оп ци ју да иза бе ре, да ли ће та об ја ва би ти јав но до ступ на (енгл. Pu blic, 
са та квом об ја вом се мо же упо зна ти нео гра ни че ни број ко ри сни ка) или се 

24 Ви ше о ко ри шће њу по јед ни ча них оп ци ја вид. А. Ди ли ген ски, Д. Пр ља, 2018, 79-115.
25 Ово пи та ње је по себ но ва жно за утвр ђи ва ње ме ста из вр ше ња кри вич ног де ла и по-

том утвр ђи ва ње ме сне над ле жно сти су да. Оп шир ни је о то ме вид. М. Пи са рић, 32-50.
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са њим мо гу упо зна ти ње го ви при ја те љи или са мо они при ја те љи ко је он 
од ре ди (у ове две по след ње си ту а ци је, број ли ца ко ји се упо зна ју са об ја вом 
је огра ни чен).

Под во де ћи до сад из не то под нор му из чл. 170. КЗ, као рад ња из вр ше ња 
увре де пу тем Феј сбу ка мо же се озна чи ти об ја вљи ва ње из ја ве ома ло ва жа ва ња, 
осим у слу ча ју ка да је реч о увре ди сла њем по ру ка пре ко ове дру штве не 
мре же. Сма тра мо да се ово кри вич но де ло мо же учи ни ти пре ко Феј сбу ка. 
Оправ да ност ова квог схва та ња мо же мо по тра жи ти на пла ну ис пу ње но сти 
усло ва за по сто ја ње увре де (по доб ност из ја ве да се не ко ли це ома ло ва жи, 
од ре ди вост па сив ног су бјек та и ње го во или са зна ње дру гог ли ца за увре-
дљи ву из ја ву). Об ја вљи ва ње или сла ње по ру ка са тек стуал ним, ви зу ел ним и 
ау дио-ви зу ел ним са др жа јем је по доб на из ја ва да се озна че но ли це или ли це 
на ко је упу ћу је за кљу чак да се из ја ва од но си на ње га, увре ди и за ко ју се мо же 
ла ко са зна ти по ве зи ва њем и при сту пом на ову дру штве ну мре жу. Ме ђу тим, 
у од ре ђе ним си ту а ци ја ма мо же до ћи до про бле ма у утвр ђи ва њу по доб но сти 
из ја ве ома ло ва жа ва ња да се од ре ђе но ли це увре ди. На и ме, из ја ва ома ло ва-
жа ва ња мо же би ти упу ће на са ме ста ко је је ве о ма уда ље но од ме ста у ко ме 
до ла зи до са зна ња те из ја ве од стра не па сив ног су бјек та или не ког дру гог ли ца, 
што чи ни Феј сбук ка рак те ри стич ним сред ством из вр ше ња (вир ту ел на ко-
му ни ка ци ја ко ја не по зна је гра ни це из ме ђу др жа ва). Та да се мо же по ста ви ти 
пи та ње по ко јим објек тив ним кри те ри ју ми ма и схва та њи ма сре ди не тре ба 
це ни ти по доб ност да те увре дљи ве из ја ве, јер нпр. од ре ђе ни из ра зи или де ла 
ко ја су увре дљи ва у сре ди ни из ко је по ти че учи ни лац по објек тив ним кри-
те ри ју ми ма и схва та њи ма сре ди не из ко је по ти че увре ђе ни не пред ста вља 
увре ду или обр ну то.26 При овим окол но сти ма, сма тра мо да је нео п ход но 
из ја ву ома ло ва жа ва ња це ни ти син те зом објек тив них окол но сти и схва та ња 
сре ди на и учи ни о ца и увре ђе ног. Из ја ва ће би ти увре дљи ва ако се као та ква 
мо же схва ти ти и у сре ди ни учи ни о ца и увре ђе ног, под усло вом да је увре-
ђе ни или дру го ли це раз у ме ло та кву из ја ву. 

Да ли се увре дом пре ко Феј сбу ка оства ру ју обе леж ја основ ног или ква-
ли фи ко ва ног об ли ка овог кри вич ног де ла, од но сно да ли Феј сбук има ка рак-
тер слич ног сред ства по пут штам пе, те ле ви зи је или ра ди ја, пи та ња су на 
ко ја се мо ра од го во ри ти у сва ком кон крет ном слу ча ју. 

По во дом овог пи та ња, Вр хов ни ка са ци о ни суд у јед ној сво јој пре су ди 
из ра зио је ми шље ње да „fa ce bo ok страница као део друштвених мрежа, 
управо због доступности исте корисницима ових мрежа на интернету пред-
ставља средство слично средствима штампе, радија или телевизије и след-
ствено томе путем овог сличног средства – fa ce bo ok странице се може упу-

26 Ова кон ста та ци ја се пре вас ход но мо же од но си ти на вер бал не увре де, с об зи ром на 
мно го број не и раз ли чи те ди ја лек те и го вор на под руч ја, као и на ре ла тив но дру га чи ја схва-
та ња на ужим под руч ји ма на ше др жа ве.
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тити увредљива изјава и самим тим извршити кривично дело увреда“.27 
Ме ђу тим, не мо же мо при хва ти ге не рал ни став да Феј сбук у сва ком слу ча ју 
има та свој ства. Та кав став мо же би ти при хва тљив са мо он да ка да је ко ри-
сник оп ти рао да ње го ва об ја ва бу де јав но до ступ на-оп ци ја pu blic. Феј сбук 
та да по при ма сва обе леж ја слич ног сред ства, јер је из ја ва ома ло ва жа ва ња 
до ступ на нео д ре ђе ном бро ју не и ден ти фи ко ва них ко ри сни ка. Са дру ге стра-
не, уко ли ко је об ја ва до ступ на ис кљу чи во при ја те љи ма ко ри сни ка или су-
же ном кру гу при ја те ља (ко је је учи ни лац од ре дио) од укуп ног бро ја ње го вих 
при ја те ља, та да је суд у оба ве зи да у сва ком кон крет ном слу ча ју утвр ди 
по доб ност Феј сбу ка да об ја ва мо же би ти са зна та од стра не нео гра ни че ног 
бро ја не и ден ти фи ко ва них ли ца и да та ква из ја ва по при ма обе леж ја јав не 
увре де. Нпр. ка да је не ко ли це об ја ви ло увре дљи ву фо то гра фи ју за дру го 
ли це на свом про фи лу, ни је оп ти рао да об ја ва бу де јав но до ступ на и при том 
огра ни чио број при ја те ља на не ко ли ци ну ко ји мо гу ви де ти ту об ја ву, да ли 
би та да би ла оправ да на при ме на чл. 170. ст. 2. КЗ. Сма тра мо да би у овом 
слу ча ју од го вор био не га ти ван, јер се са из ја вом ома ло ва жа ва ња мо гао упо-
зна ти по и ме нич но од ре ђен број ли ца. Та ко ђе, увре дљи ва из ја ва упу ће на 
пре ко огра ни че них гру па и по ру ка у ин бок су не ис пу ња ва ју усло ве за по-
сто ја ње јав не увре де, иа ко је ко ри шћен Феј сбук. И дру ге оп ци је ко је пру жа 
Феј сбук, по пут при че, сним ка ужи во, ко мен та ра об ја ва, тре ба це ни ти пре ма 
кри те ри ју ми ма јав не до ступ но сти и бро ја при ја те ља ко ји се мо гу упо зна ти 
са увре дљи вим са др жа јем.

За раз ли ку од прет ход них оп ци ја, по ста вља се пи та ње да ли се ко ри-
шће ње оп ци ја по пут де ље ња или „ше ро ва ња“ об ја ва дру гих и из ра жа ва ња 
осе ћа ња на те об ја ве пу тем лајк дуг ме та и сл., мо гу ока рак те ри са ти као дру-
штве но ре ле вант но оства ри ва ње во ље, од но сно да ли то мо же би ти рад ња 
из вр ше ња увре де?

Де ље ње об ја ва дру гих ко ри сни ка има од ре ђе ни дру штве ни зна чај, јер 
пред ста вља од раз јед ног ли ца упе рен пре ма дру штву. Сма тра мо да та кво 
по на ша ње по сво јим осо би на ма је сте оства ри ва ње во ље. Ме ђу тим, по сто ја ње 
кри вич ног де ла увре де у овом слу ча ју тре ба ло би це ни ти на ни воу кри ви це, 
тј. уми шља ја учи ни о ца. Уко ли ко је ко ри сник по де лио не чи ју увре дљи ву 
об ја ву, да ли је све стан да ти ме мо же учи ни ти кри вич но де ло и да ли хо ће ње-
го во из вр ше ње као сво је? Уми шљај учи ни о ца у овом слу ча ју мо же се це ни ти 

27 Де таљ ни је вид. пре су ду Вр хов ног ка са ци о ног су да Кзз 1058/2016 од 20.09.2016. го-
ди не. Пак, у дру гој пре су ди, по гре шним ту ма че њем ЗЈИМ, Врховни касациони суд из но си 
став да „феј сбук стра ни ца пред ста вља јав ни ме диј“. ЗЈИМ де ци ди ра но ис кљу чу је плат фор ме 
за дру штве не мре же као ме ди је, осим ако ни су ре ги стро ва не у скла ду са тим за ко ном. Ка ко 
феј сбук ни је ре ги стро ван у ре ги стру ме ди ја код Аген ци је за при вред не ре ги стре, то ова плат-
фор ма не ма ка рак тер ме ди ја. Вид. пре су ду Вр хов ног ка са ци о ног су да Кзз 546/2019 од 11.06. 
2019. го ди не.
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на тај на чин што ће се утвр ди ти да ли је де ље ње про пра ће но не ким по зи тив-
ним ко мен та ром учи ни о ца (ко мен та ром ко јим се по др жа ва об ја ва) или на 
би ло ко ји дру ги на чин ко ји до во ди до то га да се он иден ти фи ку је, од но сно по-
и сто ве ћу је са об ја вом, те да се мо же сма тра ти као да је ње го ва.28 Ов де тре ба 
по себ но це ни ти чи ње ни це у ве зи ра ни јег ме ђу соб ног од но са учи ни о ца и 
увре ђе ног, јер ни је исти слу чај ка да се они по зна ју и ни су у до брим од но си ма 
и ка да се та ли ца уоп ште не по зна ју. 

Сва ком ко ри сни ку је омо гу ће но ко ри шће ње оп ци је де ље ња соп стве них 
об ја ва. У том слу ча ју, ка да би ко ри сник јед ном или ви ше пу та по де лио у 
од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду сво ју увре дљи ву об ја ву, та да би би ла оства-
ре на обе леж ја про ду же ног кри вич ног де ла увре де, уз ис пу ње ност оста лих 
усло ва за овај об лик при вид ног ре ал ног сти ца ја кри вич них де ла. 

За раз ли ку од де ље ња, оп ци ја лајк или сви ђа ња об ја ве има од ре ђе ни дру-
штве ни зна чај, али не пред ста вља у пра вом сми слу оства ри ва ње во ље учи ни-
о ца. Ова оп ци ја под ра зу ме ва из ра жа ва ње осе ћа ња, са мим тим и ми шље ња у 
ве зи не ке об ја ве, па се не мо же под ве сти под по јам рад ње из вр ше ња увре де. 
Уко ли ко би се при хва ти ло дру га чи је ми шље ње, до шло би до то га да се лице 
ка жња ва за ми сли, што би би ло гру бо кр ше ње основ них прин ци па кри вич ног 
пра ва и не по треб но про ши ри ва ње кри вич но прав не ре пре си је.

Па сив ни су бјект увре де пре ко Феј сбу ка, не мо ра ис кљу чи во би ти ко ри-
сник ове дру штве не мре же. То мо же би ти сва ко ли це, али и та да нео п ход но 
је ис пи та ти по доб ност Феј сбу ка за при ме ну те жег об ли ка увре де.

По себ но је за ни мљи во пи та ње оства ри ва ње кри вич ног де ла увре де пре-
ко Феј сбу ка од стра не ви ше учи ни ла ца и по сто ја ња по је ди них об ли ка са у че-
сни штва у ши рем сми слу. По сто ји ве ли ки број про фи ла ко ји су за јед нич ки, 
тј. ка да два или ви ше ли ца ко ри сте је дан про фил. Сви они по се ду ју ко ри сничко 
име и ло зин ку за при ступ том про фи лу, а обич но се иден ти фи ку ју са не ко ли-
ко име на, пре зи ме на или на ди ма ка. Нај че шће, то су про фи ли су пру жни ка, 
емо тив них или по слов них парт не ра и сл. Из ја ва ома ло ва жа ва ња упу ће на са 
та квог про фи ла, не сме ство ри ти прет по став ку да су та кву из ја ву да ли сви они 

28 У ве зи овог пи та ња на ве шће мо за ни мљи ва ми шље ња ино стра них су до ва, ко ја се у 
ве ли кој ме ри по ду да ра ју и мо гу по слу жи ти за ње го во ре ша ва ње. Ви ши суд у Франк фур ту је 
пре су дио, да онај ко ко ри сти функ ци ју по де ли на Феј сбу ку не при сва ја као сво је ти ме про-
тив прав не ту ђе са др жа је и са мим тим не од го ва ра. Ра ди се од про тив прав ним са др жа ји ма 
ко је по ста вља ју дру ги Феј сбук ко ри сни ци, а ко ји кр ше лич на пра ва, ау тор ска пра ва или су у 
су прот но сти са од ред ба ма кри вич ног пра ва. Ме ђу тим, он при сва ја са др жа је ко је је по де лио, 
тек он да ка да се са њи ма ин де ти фи ку је, та ко да се мо гу сма тра ти кад да су ње го ви. Пре су да 
из 2015. го ди не (Ur teil vom 26.11.2015-Az.: 16 U 64/15), Ви ши суд у Франк фур ту (OLG Frank-
furt). Слич но ста но ви ште за у зео је и Ви ши суд у Дре зде ну, да у осно ви де ље ње пре ко Феј сбу-
ка не во ди ка то ме да се при сва ја ју ту ђи са др жа ји. При сва ја ње по сто ји он да ка да Феј сбук 
ко ри сник са др жа је по зи тив но ко мен та ри ше или се о њи ма по зи тив но из ра жа ва и ка да се са 
са др ђа ји ма иден ти фи ку је. Пре су да из 2017. го ди не (Ur teil vom 07.02.2017-Az.: 4 U 1419/16), 
Ви ши суд у Дре зде ну (OLG Dres den) (Нав. пре ма А. Ди ли ген ски, Д. Пр ља, 2018, 80-81).
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ко ји ко ри сте про фил, те да су кри вич но де ло учи ни ли као са и звр ши о ци. За пра-
во, сви они би би ли од го вор ни са мо због чи ње ни це да по се ду ју ко ри снич ко 
име и ло зин ку за при ступ про фи лу. У овом слу ча ју, нео п ход но је утвр ди ти ко 
је од ових ли ца об ја вио из ја ву ома ло ва жа ва ња, а тек уко ли ко су уче шће у из вр-
ше њу узе ли сви или не ки од њих, нео п ход но је утвр ди ти њи хов по је ди нач ни 
до при нос и при ме ни ти пра ви ла о кон крет ном об ли ку са у че сни штва у ши рем 
сми слу (са и звр ши ла штво, под стре ка ва ње и/или по ма га ње). Они ко ји ни су 
ко ри сни ци Феј сбу ка (нпр. не ма ју до вољ но зна ња да ру ку ју ра чу на ром или да 
ко ри сте Ин тер нет или про ти ве се ко ри шће њу дру штве них мре жа), та ко ђе 
мо гу би ти ак тив ни су бјек ти кри вич ног де ла увре де пре ко Феј сбу ка. По при-
ро ди ства ри они то чи не у свој ству под стре ка ча, а ре ђе као из вр ши о ци (уко-
ли ко су не по сред но ко ри сти ли не чи ји феј сбук про фил). То мо гу би ти раз ли-
чи ти на чи ни уми шљај ног на во ђе ња ко ри сни ка Феј сбу ка на вре ђа ње дру гих 
ли ца. Ра чу на ри, па мет ни мо бил ни те ле фо ни и дру га сред ства пре ко ко јих се 
при сту па на Феј сбук, омо гу ћа ва ју ко ри сни ци ма да са чу ва ју њи хо ва ко ри снич-
ка име на и ло зин ке, што олак ша ва при ступ, јер се не мо ра ју уно си ти при ли ком 
сва ког при сту па. Та ква си ту а ци ја омо гу ћа ва дру гим ли ци ма, обич но зло намер-
ним, да ис ко ри сте при ли ку и нео вла шће но пре ко про фи ла не ког ко ри сни ка 
об ја ве из ја ву ома ло ва жа ва ња за не ко га. У овом слу ча ју по ста вља се пи та ње, 
да ли ће по сто ја ти кри вич на од го вор ност вла сни ка про фи ла за об ја вље ну 
увре ду? До при нос вла сни ка про фи ла се огле да у то ме што је омо гу ћио дру гом 
ли цу да из вр ши кри вич но де ло увре де, али то још ни је до вољ но за ње го ву 
од го вор ност. Тај до при нос мо ра би ти у узроч ној ве зи са из вр ше ним кри вич-
ним де лом. Вла сник про фи ла пре ко чи јег је про фи ла учи ње на увре да од стра-
не дру гог ли ца, сво јим не чи ње њем, мо же би ти по ма гач у из вр ше њу овог де ла, 
са мо уко ли ко је знао да не ко од ре ђе но ли це ко је има или мо же има ти при ступ 
ње го вом про фи лу хо ће да га упо тре би за вре ђа ње од ре ће них ли ца.29

Сма тра мо да се сва прет ход но на ве де на пра ви ла мо гу, mu ta tis mu tan dis, 
при ме ни ти и на пре о ста ла кри вич на де ла про тив ча сти и угле да, пре вас ход-
но у по гле ду кри вич ног де ла из но ше ња лич них и по ро дич них при ли ка из 
чл. 172 КЗ.

4. ЗА КЉУ ЧАК

Са вре ме ни трен до ви до ве ли су до пер ма нент не по тре бе, али и за ви сно-
сти љу ди од ко ри шће ња Ин тер не та и дру гих ра чу нар ских мре жа, при сту пом 
пре ко ра чу на ра, та бле та, па мет них мо бил них те ле фо на и дру гих слич них 

29 Оп шир ни је о ин сти ту ту по ма га ња у из вр ше њу кри вич ног де ла и по ма га њу из вр ше-
ном не чи ње њем (не га тив ном по ма га њу) вид. Вељ ко Ту ра ња нин, „По ма га ње у из вр ше њу 
кри вич ног дје ла у срп ском кри вич ном пра ву“, Збор ник ра до ва ПФНС 1/2011, 629-649.
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сред ста ва. Раз вој мо дер них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, омо гу ћио је олак-
ша но ко му ни ци ра ње и раз ме ну по да та ка из ме ђу љу ди са би ло ког ме ста и у 
би ло ко је вре ме. Дру штве не мре же су да нас је дан од нај за сту пље них на чи на 
ко му ни ка ци је пре ко Ин тер не та. По бро ју ко ри сни ка, не сум њи во, пр во ме сто 
за у зи ма Феј сбук. Са сво јим мно го број ним мо гућ но сти ма, Феј сбук омо гу ћа ва 
по ве зи ва ње сво јих ко ри сни ка и олак ша ну раз ме ну ин фор ма ци ја тек сту ал ног, 
ви зу ел ног, ау дио и ау дио-ви зу ел ног са др жа ја ме ђу њи ма. Олак ша ни при ступ 
и по пу лар ност Феј сбу ка, не рет ко, до во де до то га да се ова дру штве на мре жа 
зло у по тре бља ва и ко ри сти су прот но ци љу свог де ло ва ња. Она пред ста вља 
по год но сред ство за пред у зи ма ње раз ли чи тих вр ста ин кри ми ни са них по на-
ша ња љу ди, по пут вре ђа ња дру гих, упу ћи ва ња прет њи пре ма дру ги ма, иза-
зи ва ња и ши ре ња па ни ке ме ђу љу ди ма и дру га по на ша ња ко ја по пра ви лу 
има ју за по сле ди цу те жу по вре ду или угро жа ва ње основ них људ ских вред-
но сти, јер су у ве ћи ни слу ча је ва та ква по на ша ња и про у зро ко ва не по сле ди це 
јав но до ступ ни ве ли ком бро ју ли ца. Нај ве ћи број кри вич них де ла из вр ше них 
пре ко Феј сбу ка пред ста вља кри вич но де ло увре де. Са аспек та кри вич но прав не 
за шти те, не спор но је да се из ја вом ома ло ва жа ва ња ко ри шће њем би ло ко је 
оп ци је пре ко Феј бу ка оства ру ју сва објек тив на и су бјек тив на обе леж ја кри-
вич ног де ла увре де. Ме ђу тим, ка ко се ра ди о по себ ном сред ству из вр ше ња, 
те да су ин фор ма ци је че сто јав но до ступ не нео д ре ђе ном кру гу ли ца, чи ње-
ни це су ко је мо гу до ве сти до оства ри ва ња обе леж ја те жег об ли ка увре де и 
стро жег ка жња ва ња учи ни о ца. Та кав став не сме се при хва ти ти као ге не-
рал ни и при мен љив на све кри вич но прав не до га ђа је, већ се мо ра ју има ти у 
ви ду окол но сти и чи ње ни це кон крет ног слу ча ја и по тен ци јал на јав на до ступ-
ност из ја ве ома ло ва жа ва ња нео д ре ђе ног кру гу ли ца. За кон ска ре гу ла ти ва по 
пи та њу из вр ше ња кри вич ног де ла увре де (па и дру гих кри вич них де ла про тив 
ча сти и угле да), не пра ти тре нут ну си ту а ци ју и мо же до ве сти до раз ли чи тог 
ту ма че ња пој ма слич ног сред ства по пут штам пе, те ле ви зи ја и ра ди ја за вр ше-
ње те жег об ли ка овог де ла. Оп ште при хва ће ност ко ри шће ња дру штве них мре-
жа, че сте про ме не и уса вр ша ва ња мо дер них тех но ло ги ја, као и те жи на по-
сле ди ца ко је мо гу би ти про у зро ко ва не вре ђа њем дру гих пу тем истих, по ка-
за те љи су ко ји за вре ђу ју па жњу за ко но дав ца и ини ци ја ти ву истом на пла ну 
до пу не кри вич ног за ко но дав ства, пред ви ђа њем но вих по себ них сред ста ва 
за вр ше ње те жег об ли ка кри вич ног де ла увре де и де фи ни са њем пој мо ва за 
вр ше ње овог кри вич ног де ла у ди ги тал ном про сто ру, али и код дру гих кри-
вич них де ла про тив ча сти и угле да. Сем то га, нео п ход но је и пре и спи ти ва ње 
од ред би ЗЈИМ у прав цу про ши ри ва ња пој ма ме диј, а у све тлу но вих на чи на 
ин фор ми са ња и ко му ни ка ци је љу ди у ди ги тал ном све ту. На ве де ни за кон 
из ри чи то ис кљу чу је као ме диј плат фор ме, по пут дру штве них мре жа, фо ру ма 
и др., осим уко ли ко као та кве ни су ре ги стро ва не. Ме ђу тим, не мо ра се та кво 
ре ше ње огра ни ча ва ти ис кљу чи во на по сту пак ре ги стра ци је, има ју ћи у ви ду 



оп ште по зна ту чи ње ни цу ма сов ног ко ри шће ња дру штве них мре жа и јав не 
до ступ но сти ин фор ма ци ја од оп штег зна ча ја нео д ре ђе ном бро ју ли ца, ко је 
чак мо гу би ти и уре ђи вач ки об ли ко ва не. 
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Abstract:The de ve lop ment of mo dern in ter net tec hno lo gi es has pro vi ded 
nu me ro us ways for mass com mu ni ca tion of pe o ple. One of the se ways is thro ugh 
so cial net works. With mo re than two bil lion users wor ldwi de, Fa ce bo ok is the most 
mas si ve so cial net work of to day and a po wer ful tool for sha ring a we alth of da ta, 
ima ges and ot her ma te ri als thro ugh the ir pro fi les, which may even be pu blicly 
ac ces si ble to an in de fi ni te num ber of in di vi du als. With such ca pa bi li ti es, Fa ce bo ok 
is a su i ta ble tool for va ri o us abu ses and for com mit ting va ri o us of fen ses.

It is a com mon si tu a tion for use rs to post dif fe rent sta tu ses, pho tos, snaps hots 
thro ugh pro fi les, or post com ments on sta tu ses, pho tos or snaps hots, of of fen si ve 
con tent. From the po int of vi ew of our po si ti ve cri mi nal law, the cri mi nal pro tec tion 
of the ho nor and re pu ta tion of the in di vi dual, as in tan gi ble hu man va lu es, is not in 
dis pu te in the se si tu a ti ons. Ho we ver, the qu e sti on ari ses of the le gal qu a li fi ca ti on 
of such in cri mi na ted con duct, that is, whet her thro ugh the se acts of the per pe tra tors 
the ba sic or qu a li fi ed form of the of fen se of of fen ses re fer red to in Art. 170 of the 
Cri mi nal Co de, gi ven the par ti cu lar me ans of en for ce ment. The aut hor po ints out 
the facts and cir cum stan ces that in flu en ce the le gal qu a li fi ca ti on of the cri mi nal 
of fen se of in sult thro ugh Fa ce bo ok, its ap pe a ran ce, as well as va ri o us pos si ble 
ways of its re a li za tion by se ve ral per sons.

Keywords:so cial net works, Fa ce bo ok, cri mi nal of fen se of in sults, le gal qu-
a li fi ca ti on, ap pe a ran ce forms. 
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