
ЧАЈ ОД ЧАУРА МАКА КАО ПРЕДМЕТ КРИВИЧНОГ ДЕЛА

Концентрат  опијумског  мака  (концентрат  макове  сламе)  може  бити
предмет крвичног дела из члана 246. Кривичног законика само ако се ставља у
промет.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд закључио да се на основу утврђених чињенида не
може извести закључак да је окривљени производио концентрат опијумског мака ради
стављања у промет, нити се то њему ставља на терет. Само кување и конзумирање чаја
од мака - производња концентрата опијумског мака, по налажењу првостепеног суда не
представља кривично дело, јер се та супстанца не сматра опојном дрогом ако се не
ставља у промет. 

Предмет извршења кривичног  дела  из члана 246. Кривичног законика одређује
се као „супстанце или препарати који су проглашени за опојне дроге“. У члану 112.
став 15. прецизира се да се „опојним дрогама сматрају супстанце и препарати који су
законом и  другим прописом заснованим  на закону проглашени за  опојне  дроге“.  У
време  извршења  дела  које  се  ставља  на  терет  оптуженом  на  снази  је  Закон  о
психоактивним контролисаним супстанцама којим се уређује  ово питање.  Чланом 2.
овог  Закона  одређује  се  појам  психоактивних  контролисаних  супстанци  и  опојних
дрога, тако да се одређује да се таквим супстанцама сматрају супстанце које се налазе
на Списку психоактивних контролисаних супстанци, који утврђује министар надлежан
за послове здравља (Члан 8. став 1.). Према члану 115. Закона, до доношења Списка на
снази  је  пропис  који  је  важио  до  доношења  Закона  а  то  је  Решење  о  утврђивању
опојних дрога  и психотропних супстанци (Службени гласник РС бр.  24/2005 од 15.
марта  2005.  године).  У одељку  А)  Опојне  дроге,  под  тачком  54 наведеног  Решења,
утврђено  је  да  опојну  дрогу  представља  концентрат  опијумског  мака  –  „производи
добијени при поступку екстракције алкалоида из опијумског мака, ако се ти производи
стављају  у  промет”. Истоветно  је  решење  задржано  и  у  Списку  психоактивних
контролисаних супстанци који је у међувремену ступио на снагу, где је у Листи 1 под
тачком 55.  унета  одредница  концентрат макове сламе  – „материјал који постаје  из
макове  сламе  током  процеса  концентровања  присутних  алкалодиа  и  када  је  исти
материјал  предмет трговине  (Макова  слама:  сви  делови  (осим семена)  опијумског
мака после жетве)“Према томе, концентрат опијумског мака (макове сламе) представља
опојну дрогу само ако се ставља у промет, а не и ако се производи за сопствене потребе
или само конзумира.  Овакво законско  регулисање произлази  из  обавезе  коју је  још
бивша  СФРЈ  преузела  на  себе  ратификацијом  Јединствене  конвенције  о  опојним
дрогама („Службени лист СФРЈ” – Додатак, бр. 2/64 са изменама у „Службеном листу
СФРЈ” – Међународни уговори, бр. 3/78) која у прилогу садржи списак супстанци и
услове под којима би стране уговорнице требало да одређене супстанце националним
законодавством утврде као опојне дроге, међу којима је и концентрат макове сламе, за
који се даље наводи да се ради о материјалу који настаје  у процесу концентрације
алкалоида макове сламе, кад овај материјал постане предмет трговине – промета

(Пресуда Вишег суда у Сомбору, Број: К.110/12 од  21.03.2013. године и пресуда 
Апелационог суда у Новом Саду Кж 1 1892/13 од 04.12.2014. године)


