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ЕТИ О ЛО ШКА ДИ МЕН ЗИ ЈА НЕ ЗА КО НИ ТЕ  
УПО ТРЕ БЕ СРЕД СТА ВА ПРИ НУ ДЕ  

У ПО СТУ ПА ЊУ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ1

Сажетак:При ну да је не сум њи во нај ек спли цит ни је обе леж је по ли циј ске 
про фе си је кроз ко ју се нај че шће и де фи ни ше ње на су шти на. Она је ујед но и 
нај де ли кат ни ји сег мент по сту па ња по ли ци је, бу ду ћи да се ње ном при ме ном 
нај о збиљ ни је за ди ре у сфе ру људ ских пра ва и сло бо да. Сто га и не чу ди за-
што се ве ћи на ис тра жи ва ча, тра га ју ћи за раз у ме ва њем ра да по ли ци је и 
си сте ма вред но сти ње них при пад ни ка, углав ном фо ку си ра на не ки од аспе-
ка та при ме не при ну де. Због ње не сло же но сти ова те ме зах те ва је дан ши рок 
на уч ни при ступ, као што је ре ци мо онај ко ји се не гу је уну тар кри ми но ло шке 
пе р спек ти ве. Ако ово ме до да мо чи ње ни цу да је у на шој ли те ра ту ри при-
лич но за по ста вље на ова пе р спек ти ва по ли циј ске при ну де ти ме и пи са ње 
овог ра да до би ја сво ју оправ да ност. Ме ђу тим, ње го ва свр ха и зах те ван 
обим при мо ра ва ју нас да се у ра ду по све ти мо са мо јед ном од кри ми но ло шких 
аспе ка та кон крет ног фе но ме на. У том сми слу нам се по себ но ва жним чи-
ни ло раз ма тра ње ети о ло шке ди мен зи је не за ко ни те упо тре бе сред ста ва 
при ну де. 

Кључнеречи: по ли ци ја, сред ства при ну де, пре ко ра че ње, зло у по тре ба, 
фак то ри. 

1 Рад је ре зул тат на уч но-ис тра жи вач ког про јек та 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, ко ји фи нан си ра и ре а ли зу је Кри ми на ли стич ко-по ли циј-
ска ака де ми ја из Бе о гра да. Ци клус на уч них ис тра жи ва ња 2015-2019. го ди на. Ру ко во ди лац 
про јек та је проф. др Би ља на Си ме у но вић-Па тић.
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1. УВОД 

За шти та људ ских пра ва и сло бо да свих гра ђа на је оно што де мо кра ти-
ја пре вас ход но оче ку је од по ли ци је. Чи ње ни ца је ме ђу тим да у ср жи по ли-
циј ске де лат но сти сто ји јед на ве ли ка про тив реч ност. С јед не стра не, за по-
ли ци ју се, због ње не су штин ски ау то ри тар не де лат но сти, мо же ре ћи да 
пред ста вља ано ма ли ју у јед ном де мо крат ском дру штву, јер сво јим ра дом 
озбиљ но за ди ре у сфе ру људ ских пра ва, док је, с дру ге стра не, ње но по сто-
ја ње не ми нов ност, јер оно обез бе ђу је по што ва ње тих истих људ ских пра ва 
и сло бо да. Дру гим ре чи ма, по ли ци ја исто вре ме но пред ста вља сим бол за-
шти те сло бо да и пра ва гра ђа на, али и из вор њи хо вог угро жа ва ња. Као нај-
ин ди ка тив ни ји при мер за то је сте упо тре ба сред ста ва при ну де. 

При ро да по ли циј ског по сла је та ква да зах те ва ко ри шће ње при ну де. И 
то ни је спо р но. Про блем ме ђу тим пред ста вља чи ње ни ца што се по сто ја ње 
по ли ци је у дру штву пре вас ход но прав да по тре бом ре ша ва ња про бле ма у 
ко ји ма је нео п ход на при ну да, чи ме се ње ној упо тре би углав ном да је цен-
трал но ме сто у ра ду по ли ци је. Ово ме тре ба до да ти ка ко се у да на шњем 
пост мо дер ном дру штву, обе ле же ном кон стант ном по ја вом но вих из во ра и 
об ли ка угр о жа ва ња, по ли ци ја на ла зи пред све озбиљ ни јим ис ку ше њи ма 
ка ко да очу ва на ци о нал ну без бед ност и си гур ност гра ђа на. У та квим окол-
но сти ма сво ђе ње при ну де на ра зум ну ме ру и на крај ње сред ство кон тро ле 
пред ста вља из у зет но те жак за да так, чи не ћи ујед но из ве сни јом и по ја ву пре-
ко ра че ња, али и зло у по тре бе овог по ли циј ског овла шће ња. Ти ме ова по ја ва 
по ста је и зна ча јан на уч но-ис тра жи вач ки про блем. 

За о ку пље ност на уч не и струч не јав но сти по ли циј ском при ну дом, а 
по себ но ње ном не за ко ни том упо тре бом, до ка зу је све ве ћи број на уч них 
сту ди ја и мо но граф ских де ла у ко ји ма се об ра ђу ју те ме као што су на си ље 
по ли ци је, бру тал ност, тор ту ра и по ли циј ска уби ства. Иа ко се ве ћи на тих 
ис тра жи ва ња и да ље спр о во ди на под руч ју ан гло сак сон ских зе ма ља, а пре 
све га у САД, у по след ње вре ме је по ве ћа но ин те ре со ва ње за про у ча ва њем 
ових по ја ва и у на шем ре ги о ну. До ду ше, ве ћи на тих ра до ва се углав ном фо-
ку си ра на ана ли зу прав них аспе ка та по ли циј ске при ну де. Исти на, и овај 
сег мент упо тре бе сред ста ва при ну де у по сту па њу по ли ци је је из у зет но ва жан 
за раз у ме ва ње кон крет не по ја ве, али бу ду ћи да се њи ма не ће мо ба ви ти у 
овом ра ду пред ла же мо чи та о ци ма да се о то ме де таљ ни је упо зна ју, пре све-
га, из по зи тив но-прав них про пи са.2 

2 Ов де пре све га ми сли мо на си стем ске за ко не и под за кон ске про пи се ко ји ре гу ли шу 
област ра да по ли ци је, а ка да је реч о Ре пу бли ци Ср би ји по себ но скре ће мо па жњу на За кон 
о по ли ци ји, Слу жбе ни гла сник РС бр. 6/16, 24/18 и Пра вил ник о тех нич ким обе леж ји ма и 
на чи ну упо тре бе сред ста ва при ну де, Слу жбе ни гла сник РС бр. 19/07, 112/08 и 115/14. 

Др Зо ран М. Ке сић, Др Дар ко Р. Би ка ре вић, Етиолошка димензија незаконите... (стр. 245–258)
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Чи ње ни ца је да не за ко ни та упо тре ба сред ста ва при ну де не пред ста вља 
са мо прав ни про блем. За пра во, ов де је реч о ве о ма сло же ној по ја ви, чи је 
раз ма тра ње зах те ва је дан ши ри на уч ни при ступ, као што је ре ци мо онај 
ко ји се не гу је уну тар кри ми но ло шке пе р спек ти ве. Ако ово ме до да мо чи ње-
ни цу да је у на шој ли те ра ту ри при лич но за по ста вље на ова пе р спек ти ва 
по ли циј ске при ну де ти ме и пи са ње овог ра да до би ја сво ју оправ да ност. Ме-
ђу тим, ње го ва свр ха и зах те ван обим при мо ра ва ју нас да се у ра ду по све ти-
мо са мо јед ном од кри ми но ло шких аспе ка та не за ко ни те упо тре бе сред ста ва 
при ну де. У том сми слу нам се по себ но ва жним чи ни ло раз ма тра ње ети о ло-
шке ди мен зи је кон крет не по ја ве, бу ду ћи да нам она пру жа мо гућ ност спо-
зна је ко ре на (фак то ра на стан ка) овог ви да про тив за ко ни тог по сту па ња по-
ли ци је. Ти ме се сти че би тан пред у слов за де фи ни са ње кон крет них ме ра, а 
ко је би мо гле пред ста вља ти аде ква тан и ефи ка сан од го вор на кон крет ну 
по ја ву, пре вас ход но у сми слу ње ног спре ча ва ња.

2. СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ КА У ЗА ЛИ ТЕ ТА ПО ЈЕ ДИ НАЧ НИХ  
ВИ ДО ВА НЕ ЗА КО НИ ТЕ УПО ТРЕ БЕ СРЕД СТА ВА ПРИ НУ ДЕ 

Узи ма ју ћи у об зир свој ства из вр ши о ца и спе ци фич ну при ро ду по ли-
циј ског ау то ри те та, има ју ћи при том у ви ду ра зно вр сност сред ста ва при ну-
де ко ја сто је на рас по ла га њу при пад ни ци ма по ли ци је,3 мо гло би се за кљу-
чи ти да пре ко ра че ња и зло у по тре бе овог по ли циј ског овла шће ња има ју 
број не ма ни фе ста ци је и ва ри ја ци је. По зна то је да ве ћи на сред ста ва при ну де 
у се би са др же фи зич ку ком по нен ту, а ко ја ина че нај ја сни је де фи ни ше њи-
хо ву при ро ду, али и по сред ством ко је се нај пре ци зни је мо же из ра зи ти су-
штин ски на си лан ка рак тер по ли циј ске при ну де. Сто га мо же мо за кљу чи ти 
ка ко се не за ко ни та упо тре ба сред ста ва при ну де мо же нај бо ље са гле да ти у 
кон тек сту тзв. „фи зич ког на си ља“ – по ступ ци ко ји ис хо ду ју фи зич ким (те-
ле сним) по вре да ма или смр ћу ли ца пре ма ко ме је си ла ко ри шће на. 

У том сми слу се по себ но из два ја ју по ли циј ска бру тал ност и тор ту ра. 
Реч је о по ја ва ма ко је по ве зу ју број не за јед нич ке ка рак те ри сти ке, a пре свих: 
• ста тус из вр ши о ца – по ли циј ски слу жбе ник, тач ни је овла шће но слу жбе но 
ли це по ли ци је; • окол но сти из вр ше ња – то ком, или не по сред но у ве зи са 
вр ше њем слу жбе не (по ли циј ске) ду жно сти; • рад ња из вр ше ња – при ме на 

3 Илу стра ци је ра ди, наш за ко но да вац је ста вио на рас по ла га ње при пад ни ци ма по ли ци-
је сле де ћа сред ства при ну де: 1) фи зич ка сна га; 2) рас пр ши вач са на дра жу ју ћим сред ством; 
3) елек тро маг нет на сред ства; 4) слу жбе на па ли ца; 5) сред ства за ве зи ва ње; 6) спе ци јал на 
во зи ла; 7) слу жбе ни пси; 8) слу жбе ни ко њи; 9) сред ства за за пре ча ва ње; 10) уре ђа ји за из-
ба ци ва ње мла зе ва во де; 11) хе миј ска сред ства; 12) по себ не вр сте оруж ја и сред ста ва и 13) 
ва тре но оруж је /чл. 105 За ко на о по ли ци ји/.
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екс трем но ви со ког, пре све га, фи зич ког на си ља; • об лик кри ви це (ви но сти) 
– све сно (на мер но) кр ше ње до звољ них гра ни ца упо тре бе си ле, од но сно ко-
ри шће ње си ле у свр хе ко је ни су до зво ље не и • на ме ра из вр ши о ца – до зво-
ље не гра ни це упо тре бе си ле кр ше се с ја сном на ме ром да се кон крет ном 
ли цу на не су озбиљ не по вре де.

Узи ма ју ћи у об зир да спро во ђе ње тор ту ре (му че ња) у су шти ни под ра-
зу ме ва је дан бру та лан чин он да би се мо гло чак ре ћи да је ов де реч о си но-
ни ми ма. Шта ви ше, по је ди ни ау то ри ко ри сте по јам бру тал но сти као за јед-
нич ки на зив за ви ше у осно ви раз ли чи тих об ли ка не за ко ни те упо тре бе 
сред ста ва при ну де, па су та ко на при мер овим пој мом че сто об је ди ње ни и 
по ли циј ска тор ту ра, па чак и по је ди ни слу ча је ви ли ше ња жи во та.4 Чак и 
да се сло жи мо са ова квим ста но ви штем оста је чи ње ни ца да се, по сма тра њем 
бру тал но сти по ли ци је у ова ко ши ро ком кон тек сту пре ви ђа ју ње не број не 
спе ци фич но сти и раз ли ке у од но су на дру ге, ина че ве о ме бли ске по ли циј ске 
по ступ ке. За пра во, ис ку ства ра ни јих ем пи риј ских ис тра жи ва ња по ка зу ју 
уче ста лост не за ви сног са гле да ва ња по ли циј ске бру тал но сти и тор ту ре, што је 
као ре зул тат усло ви ло по тре бу пре и спи ти ва ња њи хо вих ме ђу соб них раз ли ка.

Овом при ли ком скре ће мо па жњу на не ко ли ко су штин ских раз ли ка: 
• де фи ни ци ја – за раз ли ку од бру тал но сти, де фи ни ци ја тор ту ре је ме ђу на-
род но при хва ће на и има до дат ни ква ли тет да је до вољ но пре ци зна.5 Раз лог 
то ме тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да бру тал ност пред ста вља кри ми но ло шки 
по јам, док је тор ту ра за пра во прав на ка те го ри ја, због че га се и че шће ко ри-
сти у прав ним про пи си ма. Сто га, ка ко за кљу чу је Ба бо вић, „кад се о ова квој 
вр сти на си ља рас пра вља по јам ‘тор ту ра’ би мо гао ко ри сно за ме ни ти упо-
тре бу пој ма ‘бру тал ност’, ко ји ина че из гле да при лич но не ја сно и еу фе ми-
стич но. На тај на чин зло би се на зи ва ло сво јим пра вим име ном.“6 • свр ха 
(циљ) упо тре бе – при ме на тор ту ре у по ли циј ској прак си се нај че шће ве зу је 
за кон кре тан циљ (нпр. из ну ђи ва ње ин фор ма ци ја), док по ли циј ска бру тал-
но сти обич но не ма та ко ја сну и уна пред од ре ђе ну свр ху; • по вод из вр ше ња 
– по ли циј ску тор ту ру углав ном по кре ће „пле ме нит по вод“ (нпр. „обез бе ђи-
ва ње“ до ка за нео п ход них за ра све тља ва ње кон крет ног кри вич ног де ла) док 
су код по ли циј ске бру тал но сти, ко ја углав ном пред ста вља емо тив ну ре ак-
ци ју по ли цај ца на кон кре тан сплет окол но сти, ви ше из ра же ни лич ни мо ти ви 

4 Sun di a ta Ke i ta Cha-Jua, „Ra cism is a fac tor in Po li ce Vi o len ce“ – in: Po li ce Bru ta lity 
(Fit zge rald, S., ed.), Gre en ha ven 2006, 55. 

5 Вид. чл. 1 Кон вен ци је про тив му че ња и дру гих окрут них и не чо веч них или по ни-
жа ва ју ћих трет ма на или ка жња ва ња (Con ven tion Aga inst Tor tu re and Ot her Cruel, In hu man 
or De gra ding Tre at ment or Pu nis hment), ра ти фи ко ва на Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не 
Ује ди ње них на ци ја 39/46 од 10. де цем бра 1984, а сту пи ла на сна гу 26. ју на 1987. го ди не.

6 Bu di mir Ba bo vic, “Po li ce bru ta lity or po li ce tor tu re”, Po li cing: An In ter na ti o nal Jo u r nal 
of Po li ce Stra te gi es and Ma na ge ment 3/2000, 375.

Др Зо ран М. Ке сић, Др Дар ко Р. Би ка ре вић, Етиолошка димензија незаконите... (стр. 245–258)
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(нпр. по вра ћај ау то ри те та или осве та); • ме сто (ло ка ци ја) де ша ва ња – док је 
за бру тал ност го то во при род но да се де ша ва на јав ном ме сту, по себ но ка да се 
јав ним екс по ни ра њем си ле те жи по вра ти ти по љу ља ни ау то ри тет, за при ме ну 
тор ту ре се све сно би ра што скри ве ни ја ло ка ци ја, јер су та ква ме ста по год ни-
ја за не сме та но спро во ђе ње тор ту ре, док се ти ме исто вре ме но сма њу ју шан се 
за ње ним от кри ва њем, бу ду ћи да се спро во ди да ле ко од „не по жељ них по гле-
да“; • ре ак ци ја (то ле ран ци ја) – иа ко је ле ги ти ми за ци ја на си ља јед на од бит них 
ка рак те ри сти ка по ли циј ске пот кул ту ре, она ипак ва ри ра у за ви сно сти од са-
мог ви да на си ља, као и на чи на ње го ве при ме не, а по себ но од по во да та квог 
по ли циј ског по сту па ња. Не сум њи во нај ве ћи сте пен то ле ран ци је ужи ва на си-
ље чи ји по вод се мо же ла ко по ве за ти са „пле ме ни тим“ на ме ра ма (нпр. су зби-
ја ње кри ми на ли те та), јер се та кво на си ље мо же и лак ше ра ци о на ли зо ва ти, за 
раз ли ку од на си ља мо ти ви са ног лич ним по бу да ма. Сход но то ме би се мо гло 
ло гич но оче ки ва ти да ни во то ле ран ци је пре ма бру тал но сти и тор ту ри бу де 
раз ли чит; • но си лац од го вор но сти – за по сто ја ње тор ту ре од го вор на је и вла-
да пре ко ме ђу на род них ин стру мен та, док се код бру тал но сти од го вор ност 
углав но сво ди на по је дин це ко ји су је не по сред но ко ри сти ли. 

При са гле да ва њу не за ко ни те упо тре бе сред ста ва при ну де по себ но ин-
те ре со ва ње по бу ђу ју оне по ли циј ске ин тер вен ци је ко је су ре зул то ва ле смр ћу 
ли ца пре ма ком је си ла ко ри шће на. Ов де је вред но под се ти ти да по ли циј ски 
слу жбе ни ци по се ду ју овла шће ње да упо тре бе и сред ства при ну де ко ја од-
ли ку ју та кве ка рак те ри сти ке због ко јих се с пра вом сма тра ју смр то но сном 
си лом. У том сми слу је сва ка ко нај ин ди ка тив ни је ва тре но оруж је. Ме ђу тим, 
иа ко пред ста вља јед но екс клу зив но пра во, упо тре ба смр то но сне си ле ни је 
ап со лут на и нео гра ни че на, већ је за пра во ње но ко ри шће ње ја сно оме ђе но 
прав ним нор ма ма, а чи јим кр ше њем по ли циј ски по сту пак сти че про тив пра-
ван ка рак тер. На осно ву то га се мо же за кљу чи ти да не ис пу ње ње или не по-
сто ја ње прав ног осно ва за ко ри шће ње смрт но сно си ле ау то мат ски чи ни и 
ли ше ње жи во та не за ко ни тим. Ти ме овај по сту пак слу жбе ни ка по ли ци је 
за пра во сти че свој ство кри вич ног де ла, а за ко је се у ли те ра ту ри углав ном 
ко ри сти фор му ла ци ја „по ли циј ско уби ство“ (енгл. po li ce ho mi ci de).7 Има ју ћи 
у ви ду те жи ну по сле ди це сма тра мо да би све слу ча је ве не за ко ни тог по сту па ња 

7 Вид. Law ren ce She r man, “Exe cu ti on wit ho ut trial: Po li ce Ho mi ci de and the con sti tu tion” 
– in: Po li ce De vi an ce, (eds. T. Bar ker, D. Car ter), Cin cin na ti 1986; Ric hard Pa rent, Si mon Ver dun-
Jo nes, “Vic tim-pre ci pi ta ted ho mi ci de: po li ce use of de adly for ce in Bri tish Co lum bia”, Po li cing: 
An In ter na ti o nal Jo u r nal of Po li ce Stra te gi es and Ma na ge ment 3/1998, 423-448; Brad Smith, 
“Struc tu ral and or ga ni za ti o nal pre dic tors of ho mi ci de by po li ce”, Po li cing: An In ter na ti o nal Jo u-
r nal of Po li ce Stra te gi es and Ma na ge ment 4/2004, 539-557; Da niel M. Brinks, The Ju di cial Re-
spon se to Po li ce Kil lings in La tin Ame ri ca: Ine qu a lity and the Ru le of Law, New York 2008; Zo ran 
Ke sić, „Pra vo na ži vot u sen ci po li cij skih ubi sta va“, Prav ni ži vot God. 61, knj. 555, br. 9 (2012), 
375-388; Zo ran Ke sić, „Raz ma tra nje po li cij skih ubi sta va sa aspek ta kri vi ce“, Prav ni ži vot God. 
62, knj. 563, br. 9 (2013), 235-246; Fran klin E. Zi mring, When Po li ce Kill, Lon don 2017. 
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по ли ци је са смрт ним ис хо дом, па чак и оне у ко ји ма је смрт на сту пи ла као 
по сле ди ца бру тал но сти или тор ту ре, тре ба ло тре ти ра ти као по се бан вид 
по ли циј ског на си ља. Сход но то ме, у на став ку из ла га ња ће мо ука за ти на 
не ке спе ци фич но сти ка у за ли те та ова три осо бе на, али ујед но и нај те жа ви да 
не за ко ни те упо тре бе сред ста ва при ну де у по сту па њу по ли ци је – бру тал но сти, 
тор ту ре и не за ко ни тог ли ше ња жи во та. 

1.1.Бруталностполиције

Ка да је реч о полицијскојбруталности, ин те ре со ва ње за ана ли зи ра-
њем ка у зал но сти ове по ја ве прав да се по тре бом од го ва ра ња на број на ва жна 
пи та ња, као што су на при мер: 

• да ли је по ли циј ска бру тал ност ствар лич не скло но сти не ких по ли ца ја ца 
ка на си љу; 

• да ли је то про блем ме ђу људ ског ан та го ни зма из ме ђу по ли ци је и од ре-
ђе них ка те го ри ја гра ђа на; 

• да ли је то про блем фор мал не или не фор мал не огра ни за ци је ра да по-
ли ци је; 

• да ли је то од раз ин те ре са моћ них дру штве них гру па да се одр жи sta tus 
quo. 
Тра га ње за од го во ри ма на ова пи та ња зах те ва ком плек сну и све о бу-

хват ну пер цеп ци ју усло вље но сти, а ко ја је је ди но из во дљи ва кроз при ме ну 
мул ти фак тор ског при сту па. Ба бо вић, кон крет но, из но си сле де ће за кључ ке 
у том по гле ду: 

• по ли циј ска бру тал ност се мо же до го ди ти у сва ко днев ном ра ду по ли ци је 
на јав ним ме сти ма, по не кад без очи глед не по тре бе и без ја сне свр хе; 

• по сто ји ра ши ре но ми шље ње да по ли ци ја ве о ма че сто ко ри сти фи зич ку 
си лу ис кљу чи во с ци љем да ус по ста ви свој ау то ри тет, да ју ћи до зна ња 
да има ле гал но пра во на упо тре бу си ле; 

• бру тал ност је че сто по сле ди ца бе са или стра ха по ли цај ца од ствар ног 
или за ми шље ног на па да ча; 

• по ли циј ска бру тал ност би се мо гла об ја сни ти за кључ ком да је по ли циј ски 
рад сам по се би бру та лан и де ху ма ни зи ран, спо јен са фру стра ци јом, фо-
би јом, тен зи јом и не си гур но шћу у ве зи ис хо да не ке ак ци је или кон флик та.8 
Ка рак те ри сти чан при мер мул ти фак тор ског об ја шње ња бру тал но сти у 

ра ду аме рич ке по ли ци је за сту па ју Холмс (Hol mes) и Смит (Smith). Сво је об-
ја шње ње ови ау то ри са мо де ли мич но за сни ва ју на ар гу мен ту ка ко су ин те-
ре си ма њи на из си ро ма шних де ло ва гра да и по ли ци је ко ја ра ди у тим де ло-
ви ма гра да фун да мен тал но у кон флик ту. По ред то га, они узи ма ју у об зир 

8 B. Ba bo vic, 376.
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251

још три со цио-пси хо ло шка фак то ра, ко ја про из во де тен зи је ме ђу гру па ма и 
ја ча ју члан ство у њи ма, а то су со ци јал ни иден ти тет, сте ре о ти пи и емо ци је. 
Ти ме они на је дан си сте ма ти чан на чин ин те гри шу со ци јал ну, емо тив ну и 
ког ни тив ну ди на ми ку на ста ја ња ове по ја ве у ра ду по ли ци је. Дру гим ре чи ма, 
они иден ти фи ку ју со ци јал не и пси хо ло шке усло ве рад не сре ди не, мен тал не 
про це се ак те ра до га ђа ја (по себ но при пад ни ка по ли ци је), као и њи хо ве мо-
ти ве, а ко ји уза јам но де лу ју у ства ра њу по ли циј ске бру тал но сти.9 

Чи ње ни ца је да об ја шње ње ка у зал но сти јед ног та ко ком плек сног фе-
но ме на ка ква је по ли циј ска бру тал ност, али и на си ље по ли ци је ге не рал но, 
на ме ће по тре бу об је ди ње ног са гле да ва ња ви ше фак то ра, од но сно њи хо ву 
ин те гра ци ју. Ова кав при ступ се чи ни је ди но ло гич ним, по себ но ако узме мо 
у об зир чи ње ни цу да ова кви по ли циј ски ин ци ден ти обич но на ста ју као плод 
де ло ва ња ви ше чи ни ла ца. Из ве сно је, ме ђу тим, да од ре ђе ни фак то ри у да том 
слу ча ју има ју не по сре дан (пре су дан) ути цај, док дру ги оства ру ју по сре дан 
(ин ди рек тан) до при нос по ја ви бру тал но сти. Су ми ра ју ћи кључ не фак то ре 
по ли циј ске бру тал но сти Лунд ман (Lund man) из два ја три фак то ра ко ја, по 
ње го вом ми шље њу, пре суд но ути чу на ову по ја ву: 

1) не при хва та ње по ли циј ског ау то ри те та од стра не гра ђа на – оспо ра-
ва ње ау то ри те та по ли ци је и не по ви но ва ње ње ним на ре ђе њи ма че сто 
се тре ти ра као ве ли ки иза зов ау то ри те ту по ли циј ских слу жбе ни ка и 
по ли ци је као ор га ни за ци је;

2) став по ли ци је о кључ ним дру штве ним вред но сти ма по је ди на ца с ко-
ји ма се по ли цај ци су сре ћу – хро нич ни ал ко хо ли ча ри, скит ни це, сек су-
ал ни пре ступ ни ци и већ осве до че ни кри ми нал ци пред ста вља ју „кан-
ди да те“ за пре ко мер ну упо тре бу си ле у мно го ве ћем бро ју слу ча је ва 
не го узо р ни гра ђа ни; 

3) при ро да по ли циј ског од лу чи ва ња – чи ње ни ца да по ли цај ци мо ра ју ве о-
ма че сто до но си ти од лу ке бр зо и на осно ву огра ни че ног бро ја ин фор-
ма ци ја.10 

2.2.Полицијскатортура

При ли ком раз ма тра ња усло вље но сти полицијскетортуре та ко ђе је 
по жељ но ко ри сти ти мул ти фак тор ски при ступ. При том, ов де је ва жно пра-
ви ти раз ли ку из ме ђу слу ча је ва у ко ји ма слу жбе ни ци по ли ци је при бе га ва ју 
му че њу до бро вољ но, а то је нај че шће он да ка да су во ђе ни лич ним мо ти ви ма 
(нпр. осве та или спро во ђе ње лич не прав де), од слу ча је ва у ко ји ма спро во ђе ње 

9 Мalcolm Hol mes, Brad Smith, Ra ce and Po li ce Bru ta lity: Ro ots and Ur ban Di lem ma, 
New York 2008.

10 Нав. пре ма: Дар ко Си мо вић, Ра до мир Зе ка ви ца, По ли ци ја и људ ска пра ва, Бе о град 
2012, 145. 
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тор ту ре пред ста вља из раз по слу шно сти ау то ри те та (нпр. ка да му чи тељ из-
вр ша ва на ре ђе ња прет по ста вље ног или пак ка да му че ње под ра зу ме ва спро-
во ђе ње ја сних по ли тич ких ци ље ва). Ова ди стинк ци ја нам пру жа мо гућ ност 
да спо зна мо од ре ђе не раз ли ке у ка у зал ној ди на ми ци из ме ђу по је ди них ви-
до ва по ли циј ске тор ту ре, кроз чи ње ни цу да у њи хо вом на стан ку пре су дан 
ути цај не вр ше исти фак то ри – у пр вом слу ча ју та кву уло гу вр ше уну тра-
шњи, а у дру гом спо ља шњи фак то ри. 

Ка да је реч о иден ти фи ка ци ји кључ них де тер ми нан ти по ли циј ске тор-
ту ре, при мет но је да се ве ћи на ау то ра фо ку си ра на ту ма че ње тор ту ре као 
зло чи на (из) по слу шно сти. Ти ме се раз у ме ва ње ове по ја ве им пли ци ра, пре 
све га, у кон тек сту јед ног по ли тич ког про це са (ко ји да је по вод за му че ње), 
као и у кон тек сту струк ту ре ау то ри те та (уну тар ко је се спро во ди по ли ти ка 
му че ња). Кел ман (Kel man) сма тра ка ко је ди но фо ку сом на овим струк ту рал-
ним фак то ри ма му че ња мо же мо раз у ме ти за што не ко ли ци на, мо жда и ве-
ћи на, му чи те ља ни су са ди сти не го обич ни љу ди, ко ји за пра во ра де оно што 
схва та ју да је њи хов по сао.“11 

По сма тра ју ћи по ли циј ску тор ту ру у кон тек сту ова квог обра зло же ња 
мо гли би смо за кљу чи ти ка ко она по ста је го то во уо би ча јен ме тод по ли циј ског 
ра да та мо где по сто је по год ни усло ви за ње но спро во ђе ње. При том, деј ство 
ових олак ша ва ју ћих окол но сти тре ба по сма тра ти на два раз ли чи та ни воа: 

• ми кро ни во – мо рал но осло бо ђе ње му чи те ља од по сле ди ца ње го ве рад ње 
кроз раз ли чи те про це се ра ци о на ли за ци је и тех ни ке не у тра ли за ци је 
(нпр. по ри ца ње по сто ја ња жр тве или ње на де ху ма ни за ци ја); 

• ма кро ни во – спро во ђе ње кон крет них по ли тич ких про це са или фор ми-
ра ње осо бе не струк ту ре ау то ри те та, а ко је про у зро ку ју, до зво ља ва ју 
или то ле ри шу де лик те му че ња (нпр. об ја ва ра та те ро ри зму или спро-
во ђе ње тај них опе ра ци ја).12

Ов де сва ка ко тре ба има ти у ви ду да ни во, сте пен и ин тен зи тет ис по-
ља ва ња му че ња ни је кон стан тан, већ да он ва ри ра у за ви сно сти од број них 
фак то ра, а пре свих од лич них ка рак те ри сти ка са мих му чи те ља. Та ко на 
при мер, ин ди ви ду ал не раз ли ке у спрем но сти по је ди на ца да спро во де му че ње 
мо гу би ти по ве за не са њи хо вом под ло жно шћу ау то ри те ту, као и скло но шћу 
ка на си љу уоп ште, али и са по сто ја њем или из о стан ком осе ћа ја са жа ље ња 

11 Her bert C. Kel man, “The po licy con text of tor tu re: A so cial-ps ycho lo gi cal analysis”, In-
ter na ti o nal Re vi ew of the Red Cross 87 (2005), 127. (http://scho lar.har vard.edu /hckel man/fi les/
Po licyCon tex tTor tu re.pdf /, 27.5.’10).

12 Вид. Mart ha Hug gins, Mi ka Ha ri tos-Fa to u ros, Phi lip Zim bar do, Vi o len ce Wor kers – Po-
li ce Tor tu rers and Mur de rers, Ber ke ley 2002; Lars Svend sen, Fi lo zo fi ja zla (orig. Ond ska pens 
fi lo so fi, Uni ver si tetsflor la get 2001, pre ve la s nor veš kog Na ta ša Ri sti vo je vić-Raj ko vić), Be o grad 
2006; Phi lip Zim bar do, Lu ci fe rov uči nak : Ka ko do bri lju di po sta ju zli, (orig. The Lu ci fer Ef fect: 
Un der stan ding how Good Pe o ple turn Evil, New York 2008), Za greb 2009.
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пре ма жр тви у кон крет ном слу ча ју. У том сми слу ове раз ли ке су мо гу ће и 
у по гле ду ко ли чи не ен ту зи ја зма, мар љи во сти и ино ва тив но сти ко ју му чи-
те љи уно се у сам чин му че ња. 

По ред то га, осци ла ци је у спро во ђе њу му че ња мо гу би ти усло вље не и 
рад ним окру же њем, као и дру штве ним ам би јен том у ком по ли ци ја де лу је, 
а ко је је у зна чај ној ме ри де фи ни са но ак ту ел ним по ли тич ким ре жи мом. У 
том сми слу нај ве ћа из ве сност по ја ве му че ња по сто ји у то та ли тар ним дру-
штви ма и др жа ва ма с дик та тор ским об ли ком вла да ви не, бу ду ћи да су у 
њи ма по ме ну те олак ша ва ју ће окол но сти за спро во ђе ње му че ња екс пли цит-
ни је ис по ља ва ју, на ро чи то пре ма тзв. „др жав ним не при ја те љи ма“. С дру ге 
стра не, за де мо крат ске ре жи ме се обич но сма тра да пред ста вља ју по ли тич ки 
ам би јент уну тар ког је по што ва ње сло бо да и пра ва гра ђа на пот пу но за га на-
то ва но. Сто га се ло гич но мо же прет по ста ви ти да у та квим дру штви ма тор-
ту ра у по ли циј ској прак си и не по сто ји. Ме ђу тим, упра во ова ква уве ре ња 
мо гу пред ста вља ти до во љан по вод за спро во ђе ње при кри ве не и пер фид не 
по ли ти ке му че ња. Чак и ако се та ква прак са от кри је она се обич но на сто ји 
оправ да ти оства ре њем не ких ви ших ин те ре са (нпр. су зби ја њем те ро ри стич-
ких ак тив но сти, о че му мо жда нај бо ље све до че ис ку ства за тво ра у Гу ан та-
на мо за ли ву на Ку би).13 Узи ма ју ћи све ово у об зир мо гло би се за кљу чи ти 
да уни вер зал ни не до ста так од го вор но сти чи ни по ли циј ску тор ту ру го то во 
са вр ше ним зло чи ном у ве ћи ни дру шта ва. 

2.3.Незакониталишењаживота

При ли ком са гле да ва ња ка у за ли те та слу ча је ва незаконитоглишења
живота у по сту па њу по ли ци је бит но по ла зи ште пред ста вља ју, пре свих, они 
фак то ри ко ји ути чу на од лу ку слу жбе ни ка по ли ци је да упо тре би ва тре но 
оруж је. Исти на је да не ре зул ту ју смр ћу сви слу ча је ви у ко ји ма по ли циј ски 
слу жбе ни ци ко ри сте ва тре но оруж је, али та кав ис ход не сум њи во по ста је 
из ве сни ји с по ве ћа њем уче ста ло сти упо тре бе овог сред ства при ну де у ин тер-
вен ци ја ма по ли ци је. Пре ма не ким ау то ри ма све фак то ре ко ји ути чу на уче-
ста лост упо тре бе ва тре ног оруж ја, мо гу ће је свр ста ти у сле де ће три гру пе: 

1) фак то ри окру же ње – од но се се на под руч је у ко јем по ли ца јац ра ди 
(укуп на сто па кри ми на ли те та, сто па на сил нич ког кри ми на ли те та, 
укуп на сто па хап ше ња, сто па хап ше ња због на сил нич ких де ла, сто па 
по се до ва ња ва тре ног оруж ја код гра ђа на); 

2) вред но сти за сту пље не у по ли циј ској ор га ни за ци ји – нор ма тив на ре ше-
ња, по ли ти ка о упо тре би ва тре ног оруж ја (бла га или ре стрик тив на), 
уо би ча је на прак са и еду ка ци ја за по сле них; и 
13 Вид. Mo ha med uld Sla hi, Dnev nik iz Gvan ta na ma (orig.: Mo ha me dou Ould Sla hi, Gu-

an ta na mo Di ary, pre vod: Mi li ca Cvet ko vić), Be o grad 2015.
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3) ин ди ви ду ал ни фак то ри – су бјек тив но ви ђе ње про блем ске си ту а ци је, 
као и лич не ка рак те ри сти ке по ли цај ца (нпр. пол или рад но ис ку ство).14 
Ка да је реч о ка рак те ри сти ка ма за јед ни це у ко јој по ли ца јац ин тер ве ни-

ше, у јед ној на уч ној сту ди ји се из но се за па жа ња ка ко по ли ци ја на ро чи то 
ко ри сти ти крај ње ме то де ка да мо ра по сту па ти са на сил ном по пу ла ци јом.15 
Ово об ја шње ње ло гич но им пли ци ра за кљу чак да се на под руч ји ма са ве ћим 
сте пе ном на сил нич ког кри ми на ли те та мо же оче ки ва ти и че шћа упо тре ба 
смр то но сне си ле при ли ком по сту па ња по ли ци је. То ком истог ис тра жи ва ња 
је утвр ђе но ка ко је упо тре ба смр то но сне си ле ма ње ве ро ват на у ма лим гра-
до ви ма и ру рал ним кра је ви ма, што се об ја шња ва као ре зул тат сма ње не ано-
ним но сти и ја чег ути ца ја ме ха ни за ма не фор мал не кон тро ле.16 То да ље им-
пли ци ра за кљу чак да се упо тре ба смр то но сне си ле мо же нај ви ше оче ки ва ти 
у нај на се ље ни јим ју ри здик ци ја ма, чи ме је и по ја ва не за ко ни тих ли ше ња 
жи во та на овим под руч ји ма нај и зве сни ја. 

До но ше ње од лу ке о упо тре би смр то но сне си ле, ме ђу тим, за ви си и од 
број них ор га ни за ци о них фак то ра, а ко ји су по ве за ни са по ли циј ском обу ком 
и так ти ком по сту па ња, као и са по сто је ћом фи ло зо фи јом ра да, ор га ни за ци о-
ним пра ви ли ма и струк ту ри од го вор но сти, а ко ја обез бе ђу је за ко ни ту при ме-
ну си ле кроз по што ва ње од ре ђе них про це ду ра. Илу стра ци је ра ди, у Ве ли кој 
Бри та ни ји је овај про цес по ве зан са тра ди ци о нал ном па ра диг мом „рад по ли-
ци је уз са гла сност“ (енгл. po li cing by con sent). Го во ре ћи о то ме Панч ис ти че 
ка ко је овај сво је вр стан „спо ра зум“ из ме ђу по ли ци је, гра ђа на и др жа ве пред-
ста вљао сво је вр стан тест по што ва ња гра ни ца у при ме ни смр то но сне си ле.17

До ду ше, по след њих го ди на се, пре вас ход но под ути ца јем све из ра же-
ни јих те ро ри стич ких прет њи, бе ле жи тренд ко јим се уво де зна чај не про ме-
не у овом сег мен ту по ли циј ског де ло ва ња. Као по себ но ин ди ка ти ван при мер 
из два ја се по ли ти ка „пу цај да уби јеш“ (енг. Sho ot-to-kill Po li ci es),18 чи ја им-

14 Roy Ro berg, John Crank, Jack Kuyken dall, Po li ci ja i druš tvo (orig.: Po li ce and So ci ety 
– se cond edi tion, New York, 2000, pre vod: Da li be go vić M.), Sa ra je vo 2004, 401.

15 Da vid Ja cobs, Ro bert O’B rien, “The de ter mi nants of de adly for ce: a struc tu ral analysis 
of po li ce vi o len ce”, Ame ri can Jo u r nal of So ci o logy 1/1998, 845.

16 Ibid., 846.
17 Ma u ri ce Punch, Sho ot to Kill – Po li ce ac co un ta bi lity, fi re arms and fa tal for ce, Lon don 

2011, 5.
18 Ова по ли ти ка је уве де на у рад бри тан ске по ли ци је на кон те ро ри стич ких на па да у 

лон дон ском ме тр оу 2005. го ди не, а пре ма ко јој се по ли цај ци ма до зво ља ва да осум њи че ним 
бом ба ши ма са мо у би ца ма без упо зо ре ња пу ца ју у гла ву. Кон крет ну по ли ти ку са чи ња ва ју 
два про то ко ла, а ко ја се ко ри сте за два раз ли чи та сце на ри ја: 1) Про то кол Clydes da le – ба-
зи ран је на про це на ма оба ве штај них слу жби о из во ђе њу са мо у би ча ким на па ди ма ве ли ких 
раз ме ра и при ме њу је се по на ло гу ко манд не струк ту ре за уна пред пла ни ра ну опе ра ци ју; 2) 
Про то кол Kra tos – на ме њен је за ре а го ва ње у спон та ним до га ђа ји ма, обич но ка да гра ђа ни 
оба ве шта ва ју по ли ци ју о по сто ја њу опа сно сти од де ло ва ња бом ба ша са мо у би ца или мо гу-
ћем ко ри шће њу ек пло зив них на пра ва.
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пле мен та ци ја је у бит ној ме ри на ру ши ла тра ди ци о нал ну рав но те жу у при-
ме ни смр то но сне си ле у ра ду бри тан ске по ли ци је. 

При ли ком раз ма тра ња ети о ло ги је не за ко ни тих ли ше ња жи во та по себ-
ну па жњу при вла че ам би јен тал ни усло ви под ко ји ма се до но си кон крет на 
од лу ка да се упо тре би ва тре но оруж је. Ов де по себ но тре ба узе ти у об зир 
еле ме нат не из ве сно сти, као и при ро ду ин тер ак ци је из ме ђу ак те ра, има ју ћи 
у ви ду да по сто ја ње на па да на по ли цај ца и тип оруж ја ко ји се том при ли ком 
ко ри сти у бит ној ме ри од ре ђу је из ве сност упо тре бе ва тре ног оруж ја. Ра зно-
вр сне про блем ске си ту а ци је у ко ји ма се по ли цај ци мо гу на ћи и окол но сти 
под ко јим мо ра ју да ин тер ве ни шу (мрач на или сла бо осве тље на ме ста, обла-
сти са ви со ком сто пом кри ми на ла и на си ља, љу ти или огор че ни гра ђа ни 
ко ји не пру жа ју по др шку итд.) са мо до дат но по ве ћа ва ју стреп њу и уз не ми-
ре ност. Иа ко ови фак то ри има ју ути ца ја на сва ког по је дин ца, по ли цај ци су 
скло ни да у ова квим окол но сти ма до жи ве ве ћу уз не ми ре ност, јер они има ју 
ма ње из бо ра од гра ђа на да ли да се упу сте у опа сну си ту а ци ју или не. Ме ђу-
тим, Скол ник упо зо ра ва на чи ње ни цу да ком би на ци ја опа сно сти и ау то ри-
те та у ра ду по ли ци је не ми нов но осу је ћу је про це ду рал ну ре гу лар ност. Ка ко 
об ја шња ва овај ау тор: „Опа сност обич но до но си са мо од брам бе но по на ша ње, 
ко је мо ра да бу де им пул сив но, јер опа сност ства ра страх и уз не ми ре ност.“19 

По не кад кон крет не окол но сти у ко ји ма по ли цај ци ин тер ве ни шу мо гу 
усло ви ти озби љан пре вид и гре шке, а ко је у слу ча ју упо тре бе ва тре ног оруж-
ја про у зро ку ју чак и људ ске жр тве. У том по гле ду је ин те ре сант на сле де ћа 
кон ста та ци ја: „У ма гли или из ма гли ци на из глед опа сног ин ци ден та по ли-
цај ци пу ца ју јед ни на дру ге, би ва ју упу ца ни сво јим оруж јем ко је им је од у-
зео на па дач, пу ца ју на по сма тра че, пу ца ју на љу де са ла жним оруж јем или 
пи што љи ма играч ка ма, пу ца ју на љу де ко ји су не на о ру жа ни, по чи њу да 
пу ца ју и не мо гу да се за у ста ве, пу ца ју на та о ца уме сто на от ми ча ре и мо гу 
пу ца ти че сто али слу чај но и да не по го де ме ту.“20 Ов де је вред но ука за ти на 
ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је спро вео Аве ни (Ave ni) у по ли циј ском оде ље-
њу гра да Њу јор ка. Том при ли ком је овај ау тор от крио да се у 60% слу ча је ва 
ин ци дент де сио у усло ви ма сла бе ви дљи во сти, ко ја је зна чај но до при не ла 
по гре шној про це ни си ту а ци је. При том, у усло ви ма сла бе ви дљи во сти гре-
шке по ли ца ја ца, у ви ду пу ца ња на не на о ру жа ну осо бу или осо бу за ко ју је 
ми слио да је на о ру жа на, иа ко је у ства ри у ру ци др жа ла не ки дру ги пред мет, 
су се де си ле у 18, од но сно 33% слу ча је ва.21

Си ту а ци ја у ко јој по ли ца јац упе ри пи штољ у не ко ли це, су о чен са од лу-
ком да ли да по ву че оба рач или не, не сум њи во пред ста вља тре ну так пре пун 

19 Je ro me Skol nick, Ju sti ce wit ho ut Trial: Law En for ce ment in De moc ra tic So ci ety, New 
York 2011, 61. 

20 Ran dall Col lins, Vi o len ce: A Mi cro-so ci o lo gi cal The ory, Prin ce ton 2008, 63.
21 Нав. пре ма: John Demp sey, Lin da Forst, An In tro duc tion to Po li cing – third edi tion, 

Bel mont 2005, 395.



емо ци ја. При том, ова кве од лу ке се углав ном до но се ка да је по ли ца јац под 
ве ли ким стре сом, што га чи ни отво ре ним за ути цај раз ли чи тих фи зи о ло-
шких и пси хо ло шких фак то ра. По ред овог сег мен та, ути цај уну тра шњих 
фак то ра мо же мо по сма тра ти и пре ко лич них ка рак те ри сти ка, осо би на и 
скло но сти са мих по ли циј ских слу жбе ни ка. У том по гле ду су ин те ре сант ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ји от кри ва ју ка ко су не ки по ли цај ци скло ни нео-
прав да ном окле ва њу при ли ком упо тре бе ва тре ног оруж ја, док су пак не ки 
пре те ра но са мо у ве ре ни у ре ша ва њу по је ди нач них ин ци де на та, због че га и 
спрем ни је и лак ше до но се од лу ку да упо тре бе смр то но сну си лу.22 Ово ме 
тре ба до да ти и от кри ће да по ли цај ке ре ђе ко ри сте смр то но сну си лу, за раз-
ли ку од му шка ра ца, ко ји су скло ни ји пер со ни зи ра њу на сил них су сре та до 
то ли ке ме ре да та кве су сре те углав ном ка рак те ри шу као бор бу за оп ста нак, 
ко јом ви ше упра вља ју ма чо пра ви ла не го обу ка и по ли ти ка упра ве.23 

3. ЗА КЉУ ЧАК

Не за ко ни та упо тре ба сред ста ва при ну де, без сум ње, пред ста вља по ја-
ву из у зет но сло же не ка у зал но сти. Сто га, у по ку ша ју об ја шње ња ње ног на-
стан ка тре ба узе ти у об зир раз ли чи те ети о ло шке пер спек ти ве, по сма тра ју-
ћи их по је ди нач но, али и у њи хо вом је дин ству. У том по гле ду чи ни нам се 
нај при хва тљи ви јом она по де ла ко ја по ла зи од извора(носиoca)каузалног
утицаја, а пре ма ко јој би се сви фак то ри не за ко ни те упо тре бе сред ста ва 
при ну де мо гли свр ста ти у сле де ће три гру пе: 

1) лич ни (ин ди ви ду ал ни) фак то ри – ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке са-
мих по ли ца ја ца, њи хо ве лич не осо би не, спо соб но сти, скло но сти и на ви ке, 
а ко је мо гу до ве сти до не за ко ни те упо тре бе си ле; 

2) ор га ни за ци о ни (ми кро со ци јал ни) фак то ри – фор мал ни и не фор мал-
ни аспек ти по ли циј ске ор га ни за ци је, као и си стем вред но сти по ли циј ске 
суп кул ту ре, а ко ји бит но де фи ни шу по на ша ње при пад ни ка по ли ци је и на чин 
њи хо вог по сту па ња, по себ но у по гле ду упо тре бе сред ста ва при ну де и 

3) дру штве но-ам би јен тал ни (ма кро со ци јал ни) фак то ри – оп ште ка-
рак те ри сти ке ши рег рад ног окру же ња, као и со ци јал на ди на ми ка ко ја на-
ста је у ин тер ак ци ја ма из ме ђу по ли ци је и гра ђа на, а ко је су пра ће не упо тре-
бом сред ста ва при ну де. 

Да ље тре ба узе ти у об зир чи ње ни цу ка ко у на стан ку не ке по ја ве, па и 
не за ко ни те упо тре бе си ле, јед ни фак то ри има ју ја чи (пре суд ни ји, од лу чу ју ћи) 
ути цај, док дру ги пак де лу ју са ма њом сна гом, због че га их с пра вом мо же мо 

22 M. Punch, 116.
23 Hans Toh, Na sil ni ci: Je dan vid is pi ti va nja psi ho lo gi je na si lja (orig. H. Toch, Vi o lent men: 

An In qu iry in to the Psycho logy of Vi o len ce, New York, pre vod: Pe tro vić A.) Be o grad 1978, 129.
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сма тра ти до пун ским фак то ри ма. По ста вља се ме ђу тим пи та ње на ко ји на чин 
из ме ри ти сна гу ути ца ја сва ког фак то ра по на о соб, ка да се ве о ма до бро зна да 
ви ше њих исто вре ме но до при но си на стан ку јед не по ја ве. За сту па ју ћи је дан 
ори ги на лан мул ти фак тор ски при ступ Ми лан Ми лу ти но вић је из вр шио зна-
ча јан по мак у том по гле ду. Ка ко је сво је вре ме но ис та као овај ау тор: „Ети о ло-
шко из у ча ва ње кри ми нал ног по на ша ња мо ра се кре та ти у окви ру исто риј ско-
ге не тич ке и си ту а ци о не ана ли зе и те жи ти да са зна, пре све га, не по сред не 
узо ке, усло ве и по во де из вр ше них кри вич них де ла.“24 По сма тра ју ћи ка у за ли-
тет не за ко ни те упо тре бе сред ста ва при ну де у кон тек сту ове пер спек ти ве пру-
жа нам се мо гућ ност да иден ти фи ку је мо али и да, у за ви сно сти од јачине
(снаге)утицаја, ме ђу соб но ди фе рен ци ра мо три гру пе фак то ра: 

1) узро ци – фак то ри ко ји не по сред но ути чу на по ја ву кон крет ног по ли циј-
ског пре сту па (нпр. по гре шна про це на си ту а ци је од стра не по ли циј ског 
слу жбе ни ка); 

2) усло ви – спољ не окол но сти ко је омо гу ћа ва ју деј ство не по сред них фак-
то ра и из вр ше ње кон крет ног де ла у да том мо мен ту (нпр. ин тер вен ци ја 
у усло ви ма сма ње не ви дљи во сти) и 

3) по во ди – фак то ри ко је по кре ћу (мо ти ви шу) по ли циј ског слу жбе ни ка на 
кон кре тан чин (нпр. им пе ра тив по ли циј ског слу жбе ни ка да за шти ти 
сво ју или без бед ност угро же ног ли ца).
Ов де та ко ђе тре ба има ти у ви ду да сва ка по је ди нач на ин тер вен ци ја 

по ли ци је не ми нов но пред ста вља осо бе ну про блем ску си ту а ци ју, бу ду ћи да 
је про у зро ко ва на спле том раз ли чи тих окол но сти. Са мим тим је пре по руч-
љи во да се и ка у за ли тет пре ко ра че ња и зло у по тре бе сред ста ва при ну де 
раз ма тра пре вас ход но на ни воу појединачнеузрочности, јер се на тај на чин 
мо гу лак ше иден ти фи ко ва ти фак то ри ко ји су не по сред но ути ца ли на по ли-
циј ског слу жбе ни ка да се у да том мо мен ту по на ша про тив но пра ви ли ма 
слу жбе. По ред то га, кон цепт по је ди нач не узроч но сти пру жа нам мо гућ ност 
да спо зна мо од ре ђе не ва ри ја ци је у по сту па њу, као и раз ли ке у ин тен зи те ту 
и сте пе ну ис по ља ва ња кон крет ног про тив прав ног по на ша ња из ме ђу по је-
ди них по ли ца ја ца. У крај њем слу ча ју, на тај на чин је мо гу ће иден ти фи ко ва-
ти и од ре ђе не осци ла ци је у по на ша њу јед ног по ли циј ског слу жбе ни ка.

Ба зи ра ју ћи кон крет но об ја шње ње на са гле да ва њу по је ди нач них про-
блем ских си ту а ци ја мо гу ће је уста но ви ти и од ре ђе не пра вил но сти у на стан-
ку по је ди них ви до ва не за ко ни те упо тре бе си ле, као и окол но сти под ко јим 
нај че шће до ла зи до кон крет них по ли циј ских пре сту па. Дру гим ре чи ма, 
ова кав при ступ нам пру жа мо гућ ност да иден ти фи ку је мо фак то ре ко ји су 
спе ци фич ни са мо за од ре ђе не ви до ве не за ко ни те упо тре бе сред ста ва при-
ну де, чи не ћи ујед но мо гу ћом ком па ра ци ју ка у за ли те та раз ли чи тих об ли ка 
овог ви да про тив за ко ни тог по сту па ња по ли ци је. 

24 Ми лан Ми лу ти но вић, Кри ми но ло ги ја, Бе о град 1985, 309.
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Et hi o lo gi cal Di men sion of Un law ful Use of For ce in Po li cing 

Ab stract: Co e r cion is un do ub tedly the most ex pli cit cha rac te ri stic of po li ce 
pro fes sion, which is of ten the ba se for de fi ning its es sen ce. It is, at the sa me ti me, 
the most de li ca te seg ment of po li ce acts, ha ving in mind that its use se ri o usly in-
ter fe res with hu man rights and fre e doms. The re fo re, it is not sur pri sing that most 
re se ar chers, in the ir qu est to un der stand the work of the po li ce and system of 
va lu es of its mem bers, are mostly fo cu sed on so me of the aspects of using co er-
cion. Alt ho ugh this pa per is one in the se ri es of such works, it still of fers so mew-
hat dif fe rent ap pro ach to the con cre te phe no me non in com pa ri son to the one that 
do mi na tes he re, whe re the fo cus is mostly on di scus sing le gal aspects and tac ti-
cal-tec hni cal cha rac te ri stics of po li ce co e r cion. Due to its com ple xity and de li-
ca te na tu re, this to pic re qu i res a wi der sci en ti fic ap pro ach, such as the one fo-
ste red wit hin cri mi no lo gi cal per spec ti ve. If we add the fact that this per spec ti ve 
of po li ce co e r cion is qu i te ne glec ted in our li te ra tu re, the wri ting of this pa per 
gets its ju sti fi ca tion. Ho we ver, its pur po se and de man ding sco pe for ce us to fo cus 
only on one cri mi no lo gi cal aspect of the con cre te phe no me non. To that re gard, 
di scus sion abo ut ae ti o lo gi cal di men sion of il le gal use of co e r cion me a su res se e-
med espe ci ally im por tant. The reby, due to its ex cep ti o nally com plex ca u sa lity, it 
was ne ces sary to use mul ti fac tor ap pro ach in ex pla i ning the how this phe no me non 
oc curs. Ha ving this in mind, the pa per po ints to so me of the most im por tant fac-
tors of il le gal use of for ce in the acts of the po li ce by lo o king at the ir mu tual in-
flu en ce and con tri bu tion, firstly at ge ne ral le vel, and then at the le vel of in di vi dual 
forms of this phe no me non in po li ce such as bru ta lity, tor tu re and il le gal de pri va-
tion of li fe. 
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