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УВОД

Кривично право је, још од најранијег периода, тежило да репресивним механизмима,

преко кривичне процедуре, па све до изрицања кривичних санкција, сузбија криминално

понашање појединаца и организованих криминалних група.

Мере упозорења  су  настале као замена за казну, у случајевима када њено извршење

није нужно за остварење сврхе заштите друштва од криминалитета. У нашем кривичним

праву постоје две мере упозорења: условна осуда и судска опомена, као најблаже санкције

за кривична дела.

Основна  сврха  ове  врсте  кривичних  санкција  је,  да  се  према  учиниоцу  лакшег

кривичног  дела, не  примени  казна  онда  када  се  може  очекивати  да  ће, упозорење  уз

претњу казном или само упозорење, без претње казном, довољно утицати на учиниоца да

више не врши кривична дела. 

Мере  упозорења  се примењују  према  учиниоцима  лакших  кривичних  дела, када  се

може очекивати да ће упозорење, уз претњу казном, односно условном осудом, или само

упозорење, без претње казном, довољно утицати на учиниоце да не врше кривична дела.

Установа условне осуде, почива на идеји да самим тим што извршење или опроштај

заслужене казне зависи од самог учиниоца, потребно је да се наведе на добро владање, и

да убудуће више не долази у сукоб са законом. Суд одређује време трајања проверавања,

где је рок проверавања дужи, што је казна већа, и обрнуто, али у границама одређеним

законом. 

С друге стране, судска опомена, заједно са условном осудом представља самосталан

тип санкција, тј мере упозорења. Она је замена за казну, пре свега замена за краткотрајне

казне лишења слободе, у првом плану је њен васпитни учинак, па се тиме по садржини

приближава васпитним мерама. Први пут је уведена 1959. године.

Судска  опомена  је  најблажа  санкција  за  пунолетне  учиниоце, и  не  доводи  до

ограничавања  права  и  слобода  учиниоца.  Намењена  је  најакшим  облицима
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