
Глава шеста

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Сврха мера безбедности

Члан 78

У оквиру опште сврхе кривичних санкција (члан 4. став 2), сврха мера безбедности је да се отклоне

стања или услови који могу бити од утицаја да учинилац убудуће не врши кривична дела.

Врсте мера безбедности

Члан 79

(1) Учиниоцу кривичног дела могу се изрећи ове мере безбедности:

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

3) обавезно лечење наркомана;

4) обавезно лечење алкохоличара;

5) забрана вршења позива, делатности и дужности;

6) забрана управљања моторним возилом;

7) одузимање предмета;

8) протеривање странца из земље;

9) јавно објављивање пресуде;

10) забрана приближавања и комуникације са оштећеним;

11) забрана присуствовања одређеним спортским приредбама.

(2)  Под условима предвиђеним овим закоником одређене мере безбедности  могу  се  изрећи и

неурачунљивом лицу које је учинило противправно дело у закону предвиђено као кривично дело

(члан 80. став 2).

Изрицање мера безбедности

Члан 80

(1) Суд може учиниоцу кривичног дела изрећи једну или више мера безбедности ад постоје

услови за њихово изрицање предвиђени овим закоником.

(2)  Обавезно  психијатријско  лечење  и  чување  у  здравственој  установи  и  обавезно

психијатријско  лечење на  слободи  неурачунљивом учиниоцу  изричу  се  самостално.  Уз ове

мере могу се изрећи забрана вршења позива, делатности и дужности,  забрана управљања

моторним возилом и одузимање предмета.

(3) Мере из става 2. овог члана могу се изрећи учиниоцу кривичног дела чија је урачунљивост

битно смањена, ако му је изречена казна или условна осуда.
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(4)  Обавезно  лечење  наркомана,  обавезно  лечење  алкохоличара,  забрана  вршења

позива,  делатности  и  дужности,  забрана  управљања  моторним  возилом,  одузимање

предмета и јавно објављивање пресуде могу се изрећи ако је учиниоцу изречена казна,

условна осуда, судска опомена или је учинилац ослобођен од казне.

(5)  Протеривање  странца  из  земље  и  забрана  присуствовања  одређеним  спортским

приредбама може се изрећи ако је учиниоцу изречена казна или условна осуда.

(6) Мера забране приближавања и комуникације са оштећеним може се изрећи ако је

учиниоцу изречена новчана казна, рад у јавном интересу, одузимање возачке дозволе,

условна осуда и судска опомена (детаљније: страна 5 овог текста, члан 89а).

(7) За кривична дела у стицају мера безбедности ће се изрећи ако је утврђена за једно од

кривичних дела у стицају.

Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи

Члан 81

(1)  Учиниоцу  који  је  кривично дело  учинио  у  стању  битно  смањене урачунљивости  суд ће

изрећи обавезно психијатријско лечење и чување у одговарајућој здравственој установи, ако, с

обзиром  на  учињено  кривично  дело  и  стање  душевне  поремећености,  утврди  да  постоји

озбиљна  опасност  да  учинилац  учини  теже  кривично  дело  и  да  је  ради  отклањања  ове

опасности потребно његово лечење у таквој установи.

 (2) Ако су испуњени услови из става 1. овог члана, суд ће изрећи обавезно лечење и чување у

здравственој установи учиниоцу који је у стању неурачунљивости учинио противправно дело

предвиђено у закону као кривично дело.

(3) Меру из ст. 1.  и 2. овог члана суд ће обуставити кад утврди да је престала потреба за

лечењем и чувањем учиниоца у здравственој установи.

(4) Мера из става 1. овог члана изречена уз казну затвора може трајати и дуже од изречене

казне.

(5) Учиниоцу који је кривично дело извршио у стању битно смањене урачунљивости и који је

осуђен  на  казну  затвора,  време  проведено  у  здравственој  установи  урачунава се  у  време

трајања изречене казне. Ако је време проведено у здравственој установи краће од трајања

изречене казне,  суд ће,  по  престанку  мере безбедности,  одредити да  се  осуђени упути  на

издржавање остатка казне или да се пусти на условни отпуст. При одлучивању о пуштању на

условни отпуст суд ће, поред услова из члана 46. Овог законика, нарочито узети у обзир успех

лечења  осуђеног, његово  здравствено  стање,  време  проведено  у  здравственој  установи  и

остатак казне коју осуђени није издржао.
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Обавезно психијатријско лечење на слободи

Члан 82

(1) Учиниоцу који је у стању неурачунљивости учинио противправно дело одређено у закону

као кривично дело, суд ће изрећи обавезно психијатријско лечење на слободи, ако утврди

да  постоји  озбиљна  опасност  да  учинилац  учини  противправно  дело  које  је  у  закону

предвиђено као кривично дело и да је ради отклањања ове опасности довољно његово

лечење на слободи.

(2) Мера из става 1. овог члана може се изрећи и неурачунљивом учиниоцу према којем је

одређено обавезно психијатријско лечење и чување у одговарајућој здравственој установи

кад  суд,  на  основу резултата  лечења,  утврди да  више није  потребно његово  чување и

лечење у таквој установи, него само његово лечење на слободи.

(3) Под условима из става 1. овог члана суд може изрећи обавезно психијатријско лечење

на слободи и учиниоцу чија је урачунљивост битно смањена, ако му је изречена условна

осуда или је на основу члана 81. став 5. овог законика пуштен на условни отпуст.

(4)  Обавезно  психијатријско  лечење  на  слободи  може  се  повремено  спроводити  и  у

одговарајућој здравственој установи, ако је то потребно ради успешнијег лечења, с тим да

повремено лечење у установи не може непрекидно трајати дуже од петнаест дана, нити

укупно дуже од два месеца.

(5) Обавезно психијатријско лечење на слободи траје док постоји потреба лечења, али не

дуже од три године.

(6) Ако се у случају из ст. 1. до 3. овог члана учинилац не подвргне лечењу на слободи или

га  самовољно  напусти  или  и  поред  лечења  наступи  опасност  да  поново  учини

противправно дело предвиђено у закону као кривично дело, тако да је потребно његово

лечење  и  чување  у  одговарајућој  здравственој  установи,  суд  може  изрећи  обавезно

психијатријско лечење и чување у таквој установи.

Обавезно лечење наркомана

Члан 83

(1) Учиниоцу који је учинио кривично дело услед зависности од употребе опојних дрога и

код којег постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности и даље да врши кривична

дела, суд ће изрећи обавезно лечење.

(2)  Мера  из  става  1.  овог  члана  извршава  се  у  заводу  за  извршење  казне  или  у

одговарајућој  здравственој  или  другој  специјализованој  установи  и  траје  док  постоји

потреба за лечењем, али не дуже од три године.

(3) Кад је мера из става 1. овог члана изречена уз казну затвора, она може трајати дуже од

времена изречене казне, али њено укупно трајање не може бити дуже од три године.

(4) Време проведено у установи за лечење урачунава се у казну затвора.
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(5) Кад је мера из става 1. овог члана изречена уз новчану казну, условну осуду, судску

опомену или ослобођење од казне извршава се на слободи и не може трајати дуже од три

године.

(6) Ако се учинилац, без оправданих разлога, не подвргне лечењу на слободи или лечење

самовољно  напусти,  суд  ће  одредити  да  се  мера  принудно  изврши  у  одговарајућој

здравственој или другој специјализованој установи.

Обавезно лечење алкохоличара

Члан 84

(1) Учиниоцу који је учинио кривично дело услед зависности од употребе алкохола и код

којег постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности и даље да врши кривична дела,

суд ће изрећи обавезно лечење.

(2) Мера из става 1. овог  члана извршава се у заводу за извршење казне затвора или у

одговарајућој  здравственој  или  другој  специјализованој  установи  и  траје  док  постоји

потреба за лечењем, али не дуже од изречене казне затвора.

(3) Време проведено у установи за лечење урачунава се у казну затвора.

(4) Кад је мера из става 1. овог члана изречена уз новчану казну, условну осуду, судску

опомену или ослобођење од казне извршава се на слободи и не може трајати дуже од две

године.

(5) Ако се учинилац, без оправданих разлога, не подвргне лечењу на слободи или лечење

самовољно  напусти,  суд  ће  одредити  да  се  мера  принудно  изврши  у  одговарајућој

здравственој или другој специјализованој установи.

Забрана вршења позива, делатности и дужности

Члан 85

 (1) Суд може учиниоцу кривичног дела забранити вршење одређеног позива, одређене

делатности или свих или неких дужности везаних за располагање, коришћење, управљање

или руковање туђом имовином или за чување те имовине, ако се оправдано може сматрати

да би његово даље вршење такве делатности било опасно.

(2) Суд одређује трајање мере из става 1. овог члана, које не може бити краће од једне нити

дуже од десет година,  рачунајући од дана правноснажности одлуке,  с  тим да се време

проведено у затвору, односно у здравственој установи у којој је извршена мера безбедности

не урачунава у време трајања ове мере.

(3) Ако изрекне условну осуду, суд може одредити да ће се та осуда опозвати, ако учинилац

прекрши забрану вршења позива, делатности или дужности.

4



Мера забране приближавања и комуникације са оштећеним

Члан 89а

(1)  Суд  може  учиниоцу  кривичног  дела  забранити  приближавање  оштећеном  на  одређеној

удаљености,  забранити  приступ  у  простор  око  места  становања  или  места  рада  оштећеног  и

забранити  даље  узнемиравање  оштећеног, односно  даљу  комуникацију  са  оштећеним,  ако  се

оправдано  може  сматрати  да  би  даље  вршење  таквих  радњи  учиниоца  кривичног  дела  било

опасно по оштећеног.

(2) Мера из става 1. овог члана може трајати најдуже три године.

(3) Време проведено у притвору, као и свако друго лишење слободе у вези са кривичним делом не

урачунава се у време трајања мере из става 1. овог члана.

(4) Мера из става 1.  овог члана може се укинути пре истека времена за које је одређена, ако

престану разлози због којих је одређена.
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